
 

االبتدائية  بالمدرسة الخامس الصف لتالميذ العربية اللغة تعليم فيانشطاط المدرس 
 المبونج بندر واي حليم 6 الحكومية

 حبث علمي

كلّية الّّتبية كالتعليم  مقدـ لتكملة الشركط البلزمة للحصوؿ على الدرجة اجلامعّية األكذل يف
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االبتدائية  بالمدرسة الخامس الصف لتالميذ العربية اللغة تعليم فيانشطاط المدرس 
 نجالمبو  بندر واي حليم 6 الحكومية

 حبث علمي

كلّية الّّتبية كالتعليم  مقدـ لتكملة الشركط البلزمة للحصوؿ على الدرجة اجلامعّية األكذل يف
 جبامعة رادين انتاف اإلسبلمية احلكومية المبونج

  كاضعة
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 قسم تعليم اللغة العربية 

 اجستريادل ألينس إلياس، : الدكتورندكس احلاج ادلشرؼ األكؿ

 ةادلاجستري  أمي هجرية، : الدكتورة نيةادلشرفة الثا 

 

 كلّية الّّتبية كالتعليم 
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 الموافقة
 

 دلدرسػػػػػةبا اخلػػػػػامس الصػػػػػ  لتبلميػػػػػ  العربيػػػػػة اللغػػػػػة انشػػػػػملاط ادلػػػػػدرس تعلػػػػػيم : موضوع البحث
 المبونج بندر كام حليم ٙ االبتدائية احلكومية

 نور األضحى : إسم الباحثة
 ٜٕٕٛٓٓٓٔٔٔ : رقم التسجيل

 قسم تعليم الّلغة العربّية : القسم
 كّلّية الّّتبّية كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسبلمّية احلكومّية دلفونج : الكّلّية

 وفقه الّلجنة اإلشرافّية
للمناقشة يف كلّّية الّّتبّية كالتعليم جبامعة رادين مؤهلة  هحبيث أن هحيصحتالتغيريات حسب الضركرة ك بدلشرؼ ا قد قاـ

 إنتاف اإلسبلمية احلكومية دلفونج
 

 ادلشرفة الثانية      ادلشرؼ األكؿ    
 

  ادكتورة أمي هجرية،ادلاجسّتة       الدكتواندكس احلاج ألينس إلياس، ادلاجسّت
 ٕٖٜٜٕٜٗٓٓٓٚٔ٘ٔ٘ٓٚٔرقم الوظيفي:       ٖٜٜٜٔٓٓٔٓٙٔ٘ٔٔٔٛ٘ٔوظيفي:رقم ال

 
     رئيسة قسم الّلغة العربّية

   
 الدكتورة إيرلينا، ادلاجستري

 ٕٖٜٜٕٕٜٔٓٓٓ٘ٔٓٗٓٚٔرقم الوظيفي:   
 

 

 

 



 

 التصديق
 

 درسػػػةبادل اخلػػػامس الصػػػ  لتبلميػػػ  العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػيم يف انشػػػملاط ادلػػػدرسالبحػػػث العلمػػػي بادلوضػػػوع: "
 نور األضحى :الباحثة " باسم المبونج بندر كام حليم ٙ االبتدائية احلكومية

 ٜٕٕٛٓٓٓٔٔٔ:            التسجيل رقم  
 : تعليم اللغة العربية                    القسم
ج للحصػػوؿ المفػون احلكوميّػػة اإلسػبلمّية انتػػاف راديػن جبامعػػة كالتعلػيم الّّتبيّػػة :كّليّػة                 الكليػة 

 على الدرجة اجلا معية األكذل يف علم الّتية كالتعليم
 لجنة المناقشة  

 )____________( الدكتورة أرلينا، اجملسّتة: رئيسة الجلسة
 )____________( عبد الرمحاف،اجملسّت: سكرتير

الدكتورة احلا جة ركماداين سا غاال، ادلا : الممتحنة األول
 جسترية

)____________( 

 )____________( الدكتواندكس احلاج ألينس إلياس،ادلاجسّت لمشرف األولا

 )____________( الدكتورة أمي هجرية، ادلا جسترية   انيةثفة الالمشر 

 
 عميد كلية التربية والتعليم

 
 

 الدكتور الحاج خير األنوار، الماجستير
 2806١92١2891١02١١2رقم التوظيفي: 

 



 

 شعار
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“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d:11)”1 

 

“Tiada keberhasilan tanpa doá orang tua” 

“Tiada kesuksesan tanpa usaha dan kerja keras” 
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 إهداء

 

إذل  شػػي ال لتقػػدًن رل كالفرصػػة نعمتػػه، مػػن ال قػػوؿ إذل قػػوؿ الشػػكر ك علػػى كػػل رمحػػة
  .اعميق همأحب ال م األفراد

 أهديت ه ا البحث العلمي إذل:

أقػوؿ قػوؿ الػدعا  ككلمػة . افببو احمل  يانتي السيدة احلاجة أمك   يحيي حسان السيد احلاج أيب .1
 ةاجلامعيػػػ الدراسػػػة إكمػػػاؿيػػػة رل حػػػّر أقػػػدر علػػػى كالّتب ،اجلهػػػود دمػػػة،الشػػػكر جلميػػػ  اخل

 . كأقوؿ لكما "أحبكما".امعة رادين انتاف اإلسبلمّية احلكومّية المفونججب

كإخػػو  . احمددس بددي,ارتن رفتددا ارددنتن اريددانين ر,ددي  ار يدد    ,إخػو  الكبػػرية الشػػقيقة احملبوبػػة .2
محبيب زمزمين كتسي احملبوبة  ك أبنا  اإلجوةمحمس شاريفن محمس قاهنن صسيق محلين   الصغرا  

 دائمػان  امتحمسػ ألكػوف كاإلذلػاـ احلػاف  يعمليػي دائمان  أنه ار ي   ك ريهانا خريا  زهنا جهسة 
 .األمور كل يف

 تقػدًن علػى ملكػ شػكراتقػوؿ الباحثػة  ،كلهػا أمسػائهم كتابػة ؽلكػن ال ال ين األسرة مجي  .3
 .ينجاحل رانتظكاال رل كالدعم احلواف 

 "مفونججامعة رادين انتاف اإلسبلمّية احلكومّية البة "جامعيت احملبو  .4
 

 

 

 

 



 

 ةالباحث سيرة ذاتية

 

 ت البنتكان الوسملى المبونج كجايا بندر يف ٖٜٜٔ يونيو ٔٓاألضحى نور  كلدت
 يانة كالسيدة احلاجة  يحيي حسان البنت من ادلت كج السيد احلاج فطفاؿ،األ ستة من ةالثالث

 . افببو احمل

 ةاالبتدائي بادلدرسة لتعليماختتمت الباحثة ا هي الباحثة كصلتاليت  يةالتعليمة اخللفي
اإلسبلمية  ادلتوسملة ةرسادلد يفادلتوسط  التعليم مث ،ٕٙٓٓ عاـ يف جايا يوكـو ٕٓاحلكومية 
 يف كادترت الباحثة ،ٜٕٓٓكخترجت يف العاـ  اربيس تريباصليفوصلو كا   األكذل احلكومية

كخترجت يف العاـ  اربيس تريباصليفوصلو كا   األكذل اإلسبلمية احلكومية يةالعال ةرسادلد
ٕٕٓٔ. 

 الباحثة تمستمرّ ا يف ٕٕٔٓ عاـ يف العالية ةرسادلد يف التعليم من االنتها  بعد
 حر اآلف. المبونج إنتاف رادين امعةجب

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير

 

 النعمة كفرة أعملى ال م حانه كتعاذل،قوؿ الشكر كاحلمد ك سبقّدمت الباحثة 
 العربية اللغة ميتعل يف ادلعلم أدا "ادلوضوع:  حتت سريه ا البحث العلمي كتابة ل كالتوجيه
 نسىت كال "المبونج بندر حليمكام  ٙ االبتدائية احلكومية درسةبادل اخلامس الص  لتبلمي 
كعلى آله كأصحابة  ، عليه كسلمصلى اك زلمد نانبيعلى  بتقدًن الصبلة كالسبلـ الباحثة
 .آمني كأمته إذل يـو الدين، كعلينا

 ةقّدـ الباحثفتم  التعليمات كالتوجيهات إال تتحقق ال  كتابة ه ا البحث العلمي
 إذل:امه كج يل شكر  كعظيم حتّيته  فائق احّت 

ف جامعة رادين انتا، كمدير ادلاجستريزلمد موْكرم،  فضيلة األستاذ الدكتور احلاج .ٔ
رسم العلم يف ه ا احلـر  لباحثةفرصة ل قد أعملى ال م اإلسبلمية احلكومية دلفونج

 .كلّية الّّتبية كالتعليممعي األخضر احلبيب، خاّصة يف  اجلا
كلّية الّّتبية كالتعليم األنوار، ادلاجستري، عميد   خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .ٕ

 .فونججبامعة رادين انتاف اإلسبلمّية احلكومّية دل

 كالتعليم كّلّية الّتبّيةب، رئيس قسم الّلغة العربّية ة، ادلاجستري أيرلينا الدكتورة فضيلة .ٖ
 .مفونججبامعة رادين انتاف اإلسبلمّية احلكومّية ال

كادلشرؼ األكؿ، ادلاجستري   ، احلاج ألينس إلياسالدكتورندكس  السيد فضيلة .ٗ
 مااكقاهت ياال م قد اعمل فة الثانية،كادلشر  ادلاجسترية ،الدكتورة أمي هجريةفضيلة ك 
  ا البحث العلمي.حر دتت هبالصرب بلشراؼ ل



 

السيد خريم كرئيس ادلدرسة ال م قد أعملاىن الفرصة الواسعة ألدا   فضيلة .٘
 .ال م قد ساعدين إلدتاـ ه ا البحث العلميك  البحث العلمي يف تلك ادلدرسة

حبامعة رادين انتاف ني عليم كادلوظفكافة احملاضرين كاحملاضرات بكلية الّتبية كالت .ٙ
 .اإلسبلمية احلكومية المبونج

قسم الّلغة العربّية بكّلّية الّتبّية كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسبلمّية أصحايب ب .ٚ
دستا فوليتا،دييا  فسفيتا، اماليا فضيلة، مليسا  ) ٕٕٔٓللمرحلة  احلكومّية المفونج

ال م ال مبل  ك األصدقا   مجي ( كادارا، فنكي ريبلشي سلفييا، مليا ديينتارم، نوفا ديي
 .قد ساعدين إلدتاـ ه ا البحث العلمي

 ".مفونججامعة رادين انتاف اإلسبلمّية احلكومّية الجامعيت احملبوبة " .ٛ

. ال م قد ساعدين إلدتاـ ه ا البحث العلميأف يكتب ك جلمي  األفراد  الباحثة ترجو
 االنتقاداتفّتجو الباحثة  بعيدا من الكماؿ  اؿي ال لميفإف ه ا البحث الع ذلك، كم 

 .البحث العلمي لتحسني ه ا كاقّتاحات ادلتوقعة
 كعسى أف يكوف ه ا البحث العلمي نافعا للكاتبة خاصة كللقرا  عامة، آمني.

 

  ٕٙٔٓبندار المب نج،    أغسملس 

 الباحثة

 

 نور األضحى

 

 



 

 محتويات البحث

 أ  ................................................صفحة الغبلؼ .

 ب  ...............................صفحة ادلوضوع .................

 ج  ...............................................البحث مستخلص

 د  ........................................................ ادلوافقة

 ق  ....................................................... التصديق

 ك  .......................................................... شعار

 ز    ...........................................................إهدا 

 ح  ...................................................السرية ال اتية.

 ط  ................................................ ..شكر كتقدير

 ؾ ....................................................زلتويات البحث

 س ........................................................بلحققائمة ادل

 األول الباب

 ٔ  ................توضيح ادلوضوع............... .أ 



 

 ٕ  .............................. التعليم........ٕ
 ٕ  .............................. اللغة العربية....ٖ
 ٖ  .............................. التبلمي .......ٗ
 ٖ  كام حليم..... ٙ. ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية ٘

 ٖ  ..............أسباب اختيار ادلوضوع........... .ب 

 ٗ  ..................................البحث خلفية .ج 

 ٔٔ  ..............................مشكلة البحث... .  

 ٔٔ  أهداؼ البحث كمنافعه......................... .ه 

 ٔٔ  ............................أهداؼ البحث. .ٔ

 ٔٔ  مناف  البحث............................... .ٕ

  الثاني الباب

 ٖٔ  ............مفهـو أدا  ادلعلم.................. .أ 

 ٖٔ ...........أدا  ادلعلم ادلهي................ .ٔ

 ٘ٔ  تعري  أدا  ادلعلم......................... .ٕ

 ٛٔ  دكر ادلعلم يف تعليم اللغة العربية............ .ٖ

 ٕ٘  ......مفهـو تعليم اللغة العربية................. .ب 

 ٜٕ  نظاـ تعليم اللغة العربية..................... .ٔ

  ٖٗ فطريقة تعليم اللغة العربية.................... .ٕ

 ٖٚ  ..........................تعري  التقييم...... .ج 

 ٖٛ ...........................التقييم ادلستخدـ .ٔ



 

   الثالث الباب

 ٗٗ ............. كمدخله................ البحث نوع .أ

 ٗٗ .............................فطريقة تعيني ادلوضوع .ب

 ٘ٗ ميداف البحث................................... .ج

 ٘ٗ ..............................فطريقة مج  البيانات .د
 ٚٗ ...................................البيانات حتليل .ه

 

  الرابع الباب

 ٓ٘ اف البحث.......................الوص  العاـ دليد .أ 

 بندر كام حليم ٙ االبتدائية احلكومية لمدرسةل التأسيسي التاريخ .ٔ
 ٓ٘ ................................المبونج

 بندر كام حليم ٙ االبتدائية احلكومية لمدرسةل كالرسالة ،الرؤية .ٕ
 ٔ٘ .....................................المبونج

 بندر كام حليم ٙ االبتدائية احلكومية لمدرسةلعلمني أحواؿ ادل .ٖ
 ٕ٘ .....................................المبونج

االبتدائية  بادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة تعليم يف ادلعلم أدا  .ب 
 ٗ٘ ......المبونج بندر كام حليم ٙ احلكومية

 تدريس يف اخلامس ص ال يف العربية اللغة تعلم يف عملية ادلعلم أدا  .ٔ
 بندر احلليم كام ٙ نيغريم إيبتيدايية مدرسة
  ٗ٘  ....................................المبونج



 

 يف اخلامس الص  يف العربية اللغة تعلم يف عملية ادلعلمفطريقة  .ٕ
 بندر احلليم كام ٙ نيغريم إيبتيدايية مدرسة تدريس
 ٘٘ .....................................المبونج

 ٚ٘ ادلواد التعليمية لتبلمي  الص  اخلامس.......... .ٖ

 تدريس يف اخلامس الص  يف العربية اللغة تعلم يف عملية ادلعلم أدا  .ٗ
 بندر احلليم كام ٙ نيغريم إيبتيدايية مدرسة
 ٛ٘ .....................................المبونج

 اخلامس الص  يف العربية اللغة تعلم يف عملية ادلعلم أدا اسّتاتيجية  .٘
 بندر احلليم كام ٙ نيغريم إيبتيدايية مدرسة تدريس يف

 ٕٙ  ....................................المبونج
 بادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة تعليم يف ادلعلم أدا حتليل  .ج 

 ٚٙ ......المبونج بندر كام حليم ٙ االبتدائية احلكومية
  خامسال الباب 

 ٕٚ  الستنتاج...................................ا . أ

 ٖٚ  ااالقّتاحات................................. . ب

 قائمة المراجع

 المالحق
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 الباب األول

 مقّدمة

 توضيح الموضوع .أ 
 يف الواردة لكلماتا الباحثة أكال شرحأف ت ،البحث العلمي ه ا الباحثة شرحت أف قبل

 ه ا موضوع فهم على للقرا  كااللتباس الفهم لسو  تفاديا البحث العلمي ه ا موضوع
 لتبلمي  العربية اللغة ميتعل يف ادلعلم أدا هو " البحث العلمي ه ا موضوع ،البحث
 بالنسبة أما. المبونج" بندر حليمكام  ٙ االبتدائية احلكومية درسةبادل اخلامس الص 
 :التارل النحو على وضوعادل يف الباحثة شرحت ألشيا ا لبعض

 المعلم أداء .2
 حققهااليت  عملهو نتائج ال دا األ. كادلعلم األدا  علا كلمتني من يتكوفادلعلم  أدا 

 منظمة يف كمسؤكلياهتا لسلملتها كفقا منظمة يف ادلوظفني من رلموعة أك موظ 

 2 .كاألخبلقية ويةادلعن ككفقا القانوف تنتهك ال قانونا، ادلعنية

 يعي اضركاحمل ادلعلم حوؿ ٕ٘ٓٓ لعاـ ٗٔ رقم القانوف يف ادلعلم بينما

على  كتقييم كتقدير كتدريب، ،التعليمك  ،للّتبية  الرئيسية ادلهمة م  ادلهي رببادل
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 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, (Bumi Aksara, Jakarta, h.22) 



 

 كالتعليم االبتدائي كالتعليم الرمسي التعليم من ادلبكرة الملفولة تعليم مسارمن  التبلمي 

 3 .الثانوم

 التعليم .1
 حر ةلو ملفال من  ياةاحل مدل تستمر كأهنا للجمي ، ػلدث معقدة عملية هو ميالتعل

 .ادلمات
 قبل تعيينه مت ال م اذلدؼ م  عمدا، تتم اليت تعليمية زلاكلة هو ميالتعل 4

 .التحكم عنصر تنفي   كيف العملية، تنفي 
 قانوف يف ٔ ادلادة من ٛ الفقرة توضح 5

 بني التفاعل عملية هو التعلم" أف الوفطي التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لسنة ٕٓ رقم

 .التعليمية البيئة يف دراسةكمادة ال كادلعلم التبلمي 
من  حتوؿ العلـو عملية هو التعلم6

 .قبلمن  تعيينه مت ال م اذلدؼ م  م  للتبلمي  ادلعلم

 اللغة العربية .0
من  األسرة يف مدرجة يةوسملال يةسامال اللغات من كاحد هو عريب باختصار أك العربية

 القريبة األجساـ اآلرامية لغات ك العربية باللغة كثيقا ارتبافطان  يرتبط كهو سامية، لغة
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 لغة األسرة يف أخرل لغة أم منادلتكلمني  أكثرهي  العربية اللغة. األرض من

 اللغة هناأل لئلسبلـ لغة العبادة كهي بلدا، ٕ٘ يف الرمسية اللغة هي اللغة ه   .سامية

 . القرآف هبا تتحدث اليت

 َلَعلَّك مْ  َعَربِيًّا قػ ْرآننا َجَعْلَنا    ِإنَّا :تعاذل قاؿ اك القرآف، لغة هي العربية اللغة

 تعليم مواد من ج   يف ه ا البحث العلمي هي العربية اللغة( ٖ: ال خرؼ)تَػْعِقل وَف 

 .اليومية احلياة يف كشلارسة لقرآفك كالعمل با فهم التعليم توفر اليت العربية اللغة

 التالميذ  .4
 احلكومية االبتدائية بادلدرسةتبلمي  الص  اخلامس أ  البحث العلمي، ه ا التبلمي  يف

 .المبونج بندر كام حليم ٙ

 المبونج بندر واي حليم 6 الحكومية االبتدائية المدرسة .0
دلؤسسة الّتبوية احلكومية هي ا المبونج بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية ادلدرسة

 للمجتم  احمللي.

 البحث ه ا أف الباحثة ستنتجفت أعبل ، ادل كورة للمصمللحات كص  إذل استنادان 

 ادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة ميتعل يف ادلعلم أدا  كيفية شرح إذل يسعى

 .المبونج بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية



 

 أسباب اختيار الموضوع .ب 
 هو اجليد األدا ألف  كالتعلم، التعليم عمليةيف  جيد أدا  إذل حاجة يف ادلعلم .ٔ

 ذلك ،اجليد النتائج التعلم ك التعليم مهمة كاكتسبت تشجي  يف النجاح مفتاح
 .ادلتمكنةك  عاج ةال التعليم نوعية تنتج سوؼ ألهنا

أف  النشاط  اه سيؤدم. للتعلم ادلب كؿ اجلهد يف ادلدرسة هو العربية اللغةتعليم  .ٕ
 االبتدائية مدرسة يف الدرس .كالكفا ة الفعالية فطريق عن شيئا التبلمي  متعلّ ي
 أعضا ك  كاألسرة، عنواف،ال ،ادلهنة درسة،أدكات ادل ،التعرؼ حوؿ واضي ادل شملي

 اجلسم، كهلّم جرل.
 خلفية البحث .ج 

 ختمليط نيتضم بنشاط القياـ هو التعليم مهنة سياؽ يف األدا  مظهر أك األدا 
 .التعلم نتائج كتقييم م،يالتعل كتنفي  م،يلتعلا

 على يفرض ال م التعليم، نوعية حتسني يف همةادل ادلكونات أحد ادلعلم أدا 
 وضيحي ينف ، ال م ادلظهرهو  ألدا ا كاف  Momon Sudarman كفقا. التبلمي  نوعية

 إذل استنادان  كادلهاـ ائ كالوظ للتعليمات كفقا منها ادلادية كغري ادلادية شيئا، نتجكي
 ،التعليم برنامج طيملخت هو ادلعلم أدا  كفقا7 .كالدكاف  كادلهارات كادلواق  ادلعارؼ
 8التعلم للتبلمي ". نتائج كتقييم ميالتعل بعملية كالقياـ
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 ،الّتبية على القدرة هو ادلعلم أدا  أف ادلفهـو كمن أعبل ، الوص  على كبنا 
 تلبيةل ل ادلك  بادلهاـ االضملبلع يف مهنية أكثر كوفللتبلمي  لي دفعة كإعملا 

 .ػلتاجها اليت االحتياجات

 كتقييم ميالتعل بعملية كالقياـ ،التعليم برنامج طيملهو خت ادلعلم أدا  كفقا
 9 .للتبلمي  التعلم نتائج

 .تبلمي لل التعلمنتائج  لتحسني التعليم يف ادلعلم أجر  نشاط هنا األدا ك 

 بوسائط استبداذلا ؽلكن ال حر ،التبلمي  بنوعية االرتقا  يف لمادلع دكر أعلية
 كاجب ألف ،التبلمي  ذكا  ترقية يف هاـ دكر للمعلم ألف. ادلتقدـ بوصفها اإلعبلـ
 إعبلمية كسيلة بأم استبداله ؽلكن ال اليت التعليمية العملية يف مباشر كمنف  ادلعلم

 من الكثري يبدك اجملاؿ ه ا كيف كنيسيا،إند يف الضعي ادلعلم  ألدا  انظر  متملورة،
 لديه ليس ادلعلم أكالن،. متوق  هو كما الكفا ة معايري يستوفوف ال ال ين ادلعلمني
 من اعديد ادلعلم يعملي ادلثاؿ، سبيل على .التبلمي  إلدارة البلزمة كادلهارات ادلعرفة

 ي اؿ ال ادلعلم يةشخص ثانيا،. إلي ا  حر التبلمي  ضد ادلفرط العقاب من احلاالت
 للتبلمي  قبيحا مثاالن  ادلعلم من النوع ه ا قدـ حيث ،تشوم فطالبته ادلعلم مثبلن، رلا،

 ادلعلم ادلثاؿ، سبيل على. اجملتم  من كج   ادلعلمني قدرة ضاطلفا كثالثان، .كاجملتم 
 بني كالعبلقة اجلمهور، م  التواصل من كج   العلمي البحث كتابة على يقدر ال
 اليت ادلشاكل عرؼي ال كادلعلم أف حيث احمللي، اجملتم  عن فضبل ،التبلمي ك  علمنيادل
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 ال ادلواد ضلو ادلعلم استيعاب ،رابعا. هبا احمليط اجملتم  عن ال سيما ،التبلمي  يواجهها
ال م  ادلوضوع تملبيق يف الصعوبةيشعر ب ادلعلم ادلثاؿ، سبيل على. ضحلة ت اؿ

 .ليوميةا التبلمي  حياةيف  يدرس

 القرآف أف إذل يرج  كه ا.  رسوالك محمدلل النبوية السنةهي  العربية اللغة
 كالقرآف العربية اللغة استخداـيف  لمسلمنيل التوجيهية ادلبادئ تصبح أف كاحلديث
 .البعض بعضها عن فصلها ؽلكن ال اليت للعملة اجلانبني مثل الكرًن،

 أف البعض، بعضها م  تصاؿلبل بشرية كسائل كوهنا عن النظر كبصرؼ
 .اك م  للتواصل اإلنساف كسيلة أيضا العربية اللغة

 على العادل يفبادلعاهد  عديدة لسنوات متابعة دراسات أصبحت العربية اللغة
 .العربية باألجبدية ادلكتوبة الكتبم   باستمرار غلرم ألنه اخلصوص، كجه

 على كعبلكة. للمعاهد اةاحلي قلب العربية اللغة أصبحت ،ادلعهد عادل يف
 اللغة عليها منقوش هو الـ القانونية ادلصادر جلمي  كمصدر القرآف أف ذلك،
ككالكتاب  الكرًن هو كمصدر من مصادر األحكاـ الغسبلـ القرآف فضبل أف. العربية

 :قوؿ التعاذل يف احلاؿ هو كما العربية، اللغةب ادلكتوبةة للمسلمنيادلقدس 

                10 
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 عرفةمب. اليـو العادل يف كالتقدـ التنمية م  دتشيا العربية اللغة أعلية إدراؾ يت ايد
 كفرص مهنة؛ يف أفضل فرص أك احتماالت تعملي كسوؼ كاحدة لغة من أكثر
 اللغات مهارات تتمللب اليت للمؤسسات أساسا أعلى، دلستول ادلستمر للتعليم أكرب

 فيه تت ايد كظيفة على صوؿاحل أكس  فرصة ؛اضمني أك اصرػل كإتقاهنا األجنبية
 .العادلة ادلنافسة

 عند سيما ال للمسلمني، االتصاؿ كسائل بالنسبة مهمة أيضا العربية اللغة
 يف يتعلمها أف إذل أيضاإليها  ػلتاج العربية. ادلكرمة مكة يف العمرة أك احلج تشغيل
 إذل إشارات ذلك يف مبا ادلسلمنيعبادة  مجي  تقريبا ألنه لمسلمني،ل مبكر كقت

 .العربية باللغة ادلكتوبة احلديثك  ادلقدس الكتاب

 كتملوير، ،كتوجيه ،تشجي  إذل هدؼهو رس  ال م ي عربية اللغة درس
 قدرة. رساؿكاإل االستقباؿ يف التبلمي  جتا  إغلابيا موقفا  راعةالك  القدرة كتع ي 

 رساؿكاإل قدرة. القرا ات كفهم اآلخرين يف احملادثة فهم على القدرة هي االستقباؿ
 باللغة القدرة. كتابة أك شفويا سوا  للتواصل كأداة اللغة استخداـ على القدرة هي

 فهم على ادلساعدة يف جدان  مهم العربية اللغة جتا  إغلايب موق  عن فضبل العربية،
 .كاحلديث قرآفال أم اإلسبلـ تعاليم مصدر

 معلمي يلـ  لمدرسة،ل القياسية كزلتويات رغلنياخل كفا ة معيار لتحقيق
 ادلربني مبثابة العربية اللغة معلمي. كجيدة ادلختصة دا أل فناينال العربية اللغة

  .العربية اللغة كتعلم تعليم عملية لنجاح جدان  هاـ دكر ذلا كرعاة كادلدرسني،



 

 عرفةمب. اليـو العادل يف كالتقدـ التنمية م  دتشيا العربية اللغة أعلية إدراؾ يت ايد
 كفرص مهنة؛ يف أفضل فرص أك احتماالت تعملي كسوؼ كاحدة لغة من أكثر
 اللغات مهارات تتمللب اليت للمؤسسات أساسا أعلى، دلستول ادلستمر للتعليم أكرب

 فيه تت ايد كظيفة على صوؿاحل أكس  فرصة ؛اضمني أك اصرػل كإتقاهنا األجنبية
 .العادلة ادلنافسة

 غةللا ميتعل لّتك  كنظرا ،اقيعم تدرس بأف جديرة التعليم أدا  مسألة سيما ال
 أجنبية كلغة العربية اللغة بتعليم يتعلق فيما. ادلعلم هو االبتدائي التعليم ستولدل

 بيةالعر  اللغة تدريس أصل  إندكنيسيا، كيف. األساسية اللغوية ادلدخبلتك هو ادلعلم
 القرف من  إندكنيسيا يف جترم قد اليت اإلسبلـ، تعاليم بنشر يتصل كه ا. قركف لعدة

 .اخلربا  هاكدتارس العربية اللغة تدريس أساليب من العديد قدـ كقد. اخلامس

 النظر يف كادلهاـ كيفيةال تنظيمب كل الت مثل ادلعلم تديرها اليت ادلختلفة ادلهاـ
 ميالتعل عملية يف للتبلمي  رئيسيا مرجعان  فقط تصبح دل علمادل. التبلمي  أماؿ مبختل 

 غلرم كقت يف التبلمي  سلوؾ دكرل اخلالقيعي ك األهم كلكن الدراسية، الفصوؿ يف
 التعويض كيكوف ادلهنية، جملرد يكفي ال ادلعلم. الواق  يف احليوم اجملتم  من   كاجل

 ج  ا صبحكي العصر لتغري كفقا نفسها تملوير على قادرا كوفلي تستمر بل ادلناسب،
 11 .اجملتم  من هاما
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 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru (PT Alfabeta Bandung 2014), 
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 (ٕ) ما؛ شي  حتقيق( ٔ):ؾ كأشار األدا  عىني اإلندكنيسية اللغة قاموس يف
 اإلصلازات أك ألدا ا Fattah ؿ ككفقا .العمل؛ على القدرة( ٖ) ؛الواردة اإلصلازات

 كادلهارات دلواق كا ادلعارؼ إذل استنادان  الواردة قدراتالب تفسري ( األدا ) العمل
 ٣١ .شي  إنتاج يف كالدكاف 

 مظهر يف( عامةال التعليم كفا ات) ،كادلعلم علمدلهمة دل تحليلال ضلغر 
 :القدرات هي فإف القدرة، األقل على كيكوف كالتعلم، التعليم عمليةيف  حاضر

 .كالتعلم عملية التعليم ختمليط .ٔ
 .كالتعلم عملية التعليم إدارة/كقيادة تنفي  .ٕ
 .كالتعلم التعليم عملية التقدـ تقييم .ٖ
 ٣١ .التعليمية ادلواد استيعاب .ٗ

 يف مفيدان  كاف ال ين ميتعلال  يف عمليةاإلنساين العناصر من كاحد ادلعلم
 يف نشط بدكر ادلعلم لعبي أف ينبغي كل لك،. التجاربية احملتملة البشرية ادلوارد إنشا 
 14 .ادلملورة اجملتم  دلملالب كفقا له هنيةادل كض 

قاـ معلم اللعة  ،للتبلمي  التعلم نتائج حتسني رلاؿ يف باجلهود يتعلق يماف
 ٙ االبتدائية احلكومية مدرسة يف ادلدرسة يف كمشرؼ كمدرس مهامه  يتنفالعربية ب

                                                           
12

 Momon Sudarman,Profesi Guru: DiPuji, Dikritis dan Dicaci.(Jakarta: Raja Grafindo 
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 Ali Mudlofir,Pendidik Profesional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.76 
14
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1996), h. 123 



 

 كمدرس  Amrulloh Rofa’i السيد م  قابلةبادل قامت الباحثة. المبونج بندر احلليم كام
 :التارل النحو على ليم الدين اإلسبلميلتع ادلعلم أدا  أف العربية اللغة

 (RPP) ميالتعل تنفي  خملة جعل .ٔ
 خملة علجب أكالن  مدرس قاـ الدراسية، الفصوؿ يف الدرسَ  ادلعلم يلقي أف قبل

 أكثر االجتا يف  يكوف سوؼ علمادل كاف  ميتعل خملة حضور ألف. ميالتعل تنفي 
 .ؤكلةللمس ختض  أف ؽلكن رج ادل كيكوف التعليم يف

 التبلمي  م  المليبة العبلقات  تع ي .ٕ
. أبنائهم م  اآلبا  بنيك التبلمي  م  عبلقة إقامة ينبغي اللغة العربية ادلدرسك 

 مرػلني كوفي سوؼ التبلمي  أف حيث ابنه، يحبتبلمي   ك معلم بػل أف غلب
 .الدراسية الفصوؿ يف التعليم عملية يف كسعيدين

 للتبلمي ( PR)ادلن رل  الواجب إعملا  .ٖ
ألف . ادلن ؿ يف للتعلم الداف  يكوف أف التبلمي  من يتوق  ادلن لية، الواجبات فريبتو 

 .ادلدارس يف فقط ليس ،القياـ بالتعلم

 ةرسادلد ه   يف التعليم يف العقبات .ٗ
 كادلواد اإلعبلـ كسائل منله الكتاب ك  التبلمي  مجي  كليس الكتب، هي

 .التعليمية

 الواجبات كمدرس اللغة العربية .٘



 

 العربية، ضلو اللغة التبلمي  اهتماـتنمية  ادلقدمة، للمواد تعليمفهيم كالالت
الص   يفية اليوم للمحادثة احلياة يف التمرير يف يةميالتعل ادلواد بتملبيق كاالهتماـ

 .هخارج الدراسي أك

( اإلنتقائية ملريقةال) ،االنتقائي أسلوب يف ٖٕٔٓ لمنهجالص  اخلامس ل مواد .ٙ
 .مباشرة

 ادلدرسة يف العبادة اتشلارس عقد .ٚ
 ادلمارسة يف أيضا توض  التبلمي  يرجى ، العربية لتخافطبل ادلمارسةم  القياـ ب

 .اجملتم  كيف ادلن ؿ يف اليومية احلياة يف العملية

  االمتحاف أكالتقييم  إجرا  .ٛ
 كبعبارة. للتبلمي  التعلم نتائج دلعرفة الغرض م  ادلعلم غلريها اليت التقييم أنشملة
هل  ةسك در ادل وادادل معرفةيهدؼ إذل  ادلعلم به جرل ال م تقييمالب ،أخرل

 15 .يستوعبها التبلمي  أك دل يستوعبها

 

 

 

 مشكلة البحث .د 
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كي  " :يلي كماالبحث   مشكلةالباحثة  فتصمم ،أعبل  البحث خلفية إذل استنادان 
دائية احلكومية أدا  ادلعلم يف تعليم اللغة العربية لتبلمي  الص  اخلامس بادلدرسة االبت

 كام حليم بندار المبونج." ٙ

  هومنافع البحث أهداف .ه 
 البحث أهداف .2

دكر أدا  ادلعلم يف تعليم اللغة العربية  دلعرفةذل ا البحث العلمي هو  البحث أهداؼ

كام حليم بندار  ٙلتبلمي  الص  اخلامس بادلدرسة االبتدائية احلكومية 

 .المبونج

 منافع البحث .1
 ث العلمي كما التارل:كمناف  ه ا البح

 نظريا (أ 
أدا  ادلعلم يف تعليم اللغة العربية  ادلعرفة ضلو دلعرفة ثالبح ه ا نتائج أف يكوف

كام حليم بندار  ٙلتبلمي  الص  اخلامس بادلدرسة االبتدائية احلكومية 

 .المبونج

 تملبيقيا (ب 
 للمعلم (ٔ



 

 .فعاؿعملية  األدا  ال تكوين يف خاصة العربية اللغة دلدرسي ادلدخبلتك

 للتبلمي  (ٕ
 يف مهارة كأكثر نشافطا أكثر غلعل التبلمي  سوؼ ثالبح ه ا تنفي 

 ذلك تدرس اليت ادلواد فهم يف لتبلمي ل التفكري على ادرينقك  ،التعلم

 .ادلعرفة لتملوير زلاكلةك  ادلرجوة النتائج على احلصوؿ ليتمكنوا

 للباحثة (ٖ
لغة العربية لتبلمي  الص  أدا  ادلعلم يف تعليم ال كادلادة للمناقشة ضلو ضلو

 .كام حليم بندار المبونج ٙاخلامس بادلدرسة االبتدائية احلكومية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثانيالباب 

 اإلطار النظريّ 

 

 أداء المعلم مفهوم .أ 
 أداء المعلم المهني .2

 األدا ؛ فهم( ٔ: )ػػػػػػػػب يتعلق فيما األساسية األمور بعض يشمل ادلعلم أدا  جودة
 .للمعلم األدا  حجم( ٖ) ك ادلعلم؛ أدا  جودة( ٕ)

 إذل يشري نتائج العمل أك العمل اصلازات هو األدا مظهر  أك أدا  هو األدا 
 أك عملية من مستمد إخراجهو  األدا  كفقا ، نفسه، الوقت كيف. العمل تنفي 

 اآلرا  بعض من. لئلنساف تتم اليت للعملية نتيجة هو األدا  أم ،اآلخر أك اإلنساف
 ذات منظمة أك السلوؾ أشكاؿ من شكل هو األدا  أف استنتاج ؽلكن أعبل  دةالوار 

 قدرة،مستول ال القدرة،: مثل العوامل من العديد يؤثر  شخص أدا . لئلصلاز التوجه
 ٙٔ .صحةالك  بيئةالك  احلواف  ،العقد

 عملية يف للمعلم مظهر هو ادلقصود السلوؾ ،ادلعلم بأدا  يتعلق فيما
 نتائج كتقييم م،يالتعل أنشملةتنفي  ك  م،يالتعليف التخمليط  ادلعلم يةكيف أم م،يالتعل

 .التعليم
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. Rusman, Model-Model Pembelajaran edisi kedua,(PT Raja Grafindo Persada 

Jakarta), h. 50 



 

 ،التفاعل العمل، نوعية منكاضح . ت حسب قياس األدا ل بالنسبة أما
 عليها االعتماد ؽلكن اليت األدا  قياس معيار هو الراب  ادلكوف. كاالتصاؿ كادلبادرة

 .للمعلمأك ال  عليالف األدا  كاف إذا ما سيئةأك  جيدة معرفة

 ما إصلاز م  بادلقارنة كمرج  الستخدامها صياغة إذل حباجة األدا  معايري
 تقـو اليت األنشملة أك السلوؾ من شكل هي األدا  نوعية أك ،مرجّوا كاف ماك  عقد
. ككفا ة بفعالية حتقيقها ؽلكناليت  هداؼاأل أك حتياجاتاالك  للتوقعات ككفقا هبا،

 أنه حيث ادلختلفة كالقيود العقبات مواجهة يف ادلعلم أدا ، غالبان  ذلك، كلتحقيق
 ؽلكن أخرل، كبعبارة. الفعاؿكغري  األدا  ظلوذجفشل  النهاية يف يسبب أف ؽلكن

 يتكوف ادلعيار كفقا. تنفي   مت ما جتا  مسؤكلية يف كمعيار األدا  معايري استخداـ
 :من

 .ظمةللمن الرئيسي الناتج حجم إذل مشريان  النتائج، .ٔ
 .بادلنظمة الشحيحة ادلوارد استخداـ إذل كيشري الكفا ة، .ٕ
 .األعضا  أك ادلوظفني من االحتياجات تلبية يف ادلنظمة صلاح إذل مشريان  ،االرتياح .ٖ
 .للتغيريات ادلنظمة استجابة حجم إذل إشارة يف ،التكي  .ٗ

 عيةبنو  ادلتصل ،ادلعلم أدا  معايري شرح ،للمعلم األدا  مبعايري يتعلق فيما
 اإلعداد يف( ٕ: )فرديا التبلمي  م  العمل( ٔ: )مثل مبهامها االضملبلع يف تبلمي ال

 يف االطلراط التبلمي ( ٗ: )التعليمية الوسائط استخداـ( ٖ) م؛يللتعل كالتخمليط
 .تبلمي ال من القيادة نشاط( ٘) ادلختلفة؛ التعلم خربات



 

: تشمل ،بادلعلم وعبامست تكوف أف ينبغي اليت األساسية اختصاص عشرة أما
 إدارة( ٖ) م؛يالتعل برامج إدارة( ٕ) البحث؛ موضوع/ادلواد يف االستيعاب( ٔ)
 حجر استيعاب( ٘) ؛يةميادلوارد التعل ك اإلعبلـ كسائل استخداـ( ٗ) ؛ص ال

 ؛التبلمي  التعلم إصلازات تقييم( ٚ) م؛يالتعل يف التفاعل إدارة( ٙ) التعليم؛ يف ال اكية
 كتنظيم االعّتاؼ( ٜ) كادلشورة؛ اإلرشاد كخدمات هاـادل معرفة على احلصوؿ( ٛ)

 17 .ميالتعل ألغراض البحوث نتائج كتفسري كفهم (ٓٔ) ادلدرسة؛ إدارة

 تعريف أداء المعلم .1
كذكػرت . العمػل تنفيػ  نتػائج العمػل إصلػاز أك بػأدا  أيضػا تسمى performance أك األدا 

 بعػػد عليهػػا كادلنصػػوص سلململػػات تصػػنيفات داـباسػػتخ ادلعػػدة عمومػػا هػػي األدا  إدارة

 فطريػػق عػػن عػػرض الكفػػا ة أك األدا  جػػودة التصػػني  كأظهػػر. األدا  تقيػػيم أجػػرل أف

 أدا  مػػػػػدل حػػػػػوؿ مقػػػػػيم الػػػػػرأم إذل األقػػػػػرب نملػػػػػاؽ علػػػػػى ادلػػػػػوظفني مسػػػػػتول اختيػػػػػار

 .العاملني

 كتقيػػيم لقيػػاس يسػػتخدـ كمػػنظم رمسػػي نظػػاـ إذل يشػػري األدا  تقيػػيم كذكػػر أف

 ذلػػػػك يف مبػػػػا كالنتػػػػائج، كالسػػػػلوؾ، الصػػػػدارة، مبكػػػػاف ادلتصػػػػلة الصػػػػفات علػػػػى ثريكالتػػػػأ
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.Op, Cit., Rusman, Model-Model Pembelajaran edisi kedua,(PT Raja Grafindo 

Persada Jakarta). h. 51 



 

 نملػػػاؽ يف ادلوظػػػ  لعمػػػل نتيجػػػة هػػػو األدا فػػػ كهكػػػ ا،. العمػػػل عػػػن التغيػػػب مسػػػتول

 .مسؤكلياته
18 

 العامػة ادلعلػم دا أل تقييم يف أف أكضح ،ادلعلم أدا  لتقييم لكتاب الدليل كفقا

 يلي؛ افيم الرئيسية ادلهاـ من اثنني هناؾ

 م،يالتعلػ عمليػة يف احملتاجػة كادلهػارات الكفػا ات مجي  تنفي  يف ادلعلم قدرة لتقييم (أ 
 ادلػػػػػدارس أك ادلدرسػػػػػة، بوظيفػػػػػة صػػػػػلة ذات إضػػػػػافية مهػػػػػاـ تنفيػػػػػ  أك كاإلشػػػػػراؼ،

 القػوة لنقػاط كوصػ  ادلعلػم ألدا  اجلػاني التشػكيل حتديد سيتم كهك ا،. الدينية
 الػيت مػدرس، لكل ادلهارات تدقيق أك حتليل ذلإ ػلتاج كما ادلعلم كتعي كالضع 

 .مستدامة ادلهنية تنمية خلملة كقاعدة استخدامها ؽلكن
 كاإلشػراؼ، م،يالتعلػ األدا  علػى بنػا  علػمادل عليػه صػوؿاحمل القػركض عػدد حلساب (ب 

 كجتػرم. السػنة تلػك يف بػه القيػاـ ادلدرسػة مبهاـ الصلة ذات إضافية مهاـ تنفي  أك
 للمعلػػم كالّتقيػػة الػػوظيفي التملػػوير عمليػػة مػػن جػػ  ا سػػنة كػػل  األدا تقيػػيم أنشػػملة
 19 .كتبادل كبنجاح احلالية حالتها ل يادة

 غرض؛لل ادلعلم أدا  تقييم يتم مث أخرل، زاكية من إليها ينظر عندما

 أهداؼ التقييم  ( أ
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 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h. 354 
19

 Op, Cit., Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bandung: 

Alfabeta, 2014) h.355 



 

 .ادلعلم أدا  على العادم بشكل للمعلم كاألساس ثالبح أدا  تقييم نتائج

 .إضايف أدا  تقييم (ٔ
 مػػن كغريهػػااألجػػرة  لقػػرار القػػرارات الختػػاذ مػػدخبلتيعملػػي  ادلعلػػم تقيػػيم أدا 

 .ادلعلم عليها حصل اليت اإليرادات

 .الّتقية كفرص األدا  تقييم (ٕ
 ادلوق ، أك ادلكتب صعود مراحل لصياغة يعملي مدخبلت ادلعلم أدا  تقييم

 20 .للمعلم كاجل ا ات كالتشرد،

. سلتلفػػػػة التعلػػػػيم رباتاخلػػػػك  عػػػػاداتالك  األدا  كظلػػػػط شخصػػػػية لديػػػػه معلػػػػم كػػػػل

 "تعلػػيم" التعليميػػة اخللفيػػاتب دلعلػػم .الدراسػػة باخللفيػػة التػػأثري يف عػػادةكفػػا ة التعلػػيم 

 التعليميػػػة اخللفيػػػة بينمػػػا. اتملبيقهػػػ كيف مناسػػػبة، أسػػػاليب كجػػػود يف مهػػػارة أكثػػػر عػػػادة

 كلكػن ،الملريقػة حتديػد يف ادلناسبة أف من الرغم على ،التناسب أقل هم ال ين مللمعل

 يكػػوف أف غلػػب جوهرهػػا يف معلػػم يكػػوف أف لػػ ا،. تملبيقػػه يف حػػواج  تواجػػه مػػا غالبػػان 

 .ادلقصود للغرض كفقا تدار أف ؽلكن ادلدركسة ادلواد تقدًن يف حر ادلهنية،

                                                           
 



 

 علػػى متسػػاك مػػدرس هنػػاؾلػػيس . خاصػػة شخصػػية لػػه معلػػم كػػل أف يوضػػح 

 أم علػػػى" الفريػػػد" ادلعلػػػم ةشخصػػػي. التعليميػػػة الشخصػػػية الػػػديهم كػػػبل أف مػػػن الػػػرغم

 :يف ماهرا ادلعلم يكوف حر مستمر بشكل التملوير إذل كحتتاج حاؿ
21 

التبلميػػ  الػػ م يػػدرس  أك فرديػػا التبلميػػ  كػػل كإمكانػػات بكرامػػة كتعػػّتؼ تعػػرؼ (أ 
 .ذلم

 التبلميػػ  ضػد جػدان  أخبلقيػا بػ لك ميتعلػال تفاعػل يتضػمن اجتمػاعي أحػواؿ تع يػ  (ب 
 التبلميػػػ  أفعػػػاؿ ككػػػ لك االعتبػػػار، يف للتوجيػػػه ادلشػػػّتكة كالقواسػػػم التفػػػاهم خللػػػق

 .كادلعلم
 ادلعلػػػم بػػػني ادلتبػػػادؿ الصػػػدؽك  ادلتبادلػػػة كادلسػػػؤكلية ادلتبػػػادؿ، حػػػّتاـاال شػػػعور بنػػػا  (ج 

 .كالتبلمي 
22 

 

 دور أداء المعلم .0
 حاسم مهم عامل ادلعلم. ميالتعل عملية يف ادلعلم بدكر تعلقي هنا ادلقصود ادلعلم دكر

 عملية أف حيث م،يالتعل عملية يف ادلعلم دكر ألف ،عموما التعليم اؿرل يف جدان 

 .عامبل التعليم عملية صميم هي ميالتعل
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 Sutiko Sobry, Metode & Model-Model Pembelajaran, (Holistica Lombok,2014), h.38 
22

Ibid.,  h. 39 



 

 يف كالتبلمي  ادلعلم عملية من سلسلة على ػلتوم عملية هو ميالتعل عملية

 اليت احملددة، األهداؼ حتقيق أجل من التعليمية احلالة يف تستمر اليت ادلتبادلة العبلقة

 .ادلعلم عملية يف ادلهاـ من متعددة ضمنيت
23 

 ،كادلعلم ختدـ أف ؽلكن ادلعلم يعي األشيا ، من العديد شملي ادلعلم دكر

 ،ادلبلحظ م،يللتعل التخمليط مدير الدراسية، الفصوؿيف  التعلم بيئة كادلوجه القادة،ك 

 .اف احلك  كالداف ،

  ادلعلمكفا ة ب ادلتعلق ادلعلم دكر (أ 
 مبكر كقت يف التبلمي  سلوؾ ضلو شخيصالتب قاـ ادلعلم (ٔ

 واجهي مال  التبلمي  مساعدة على قادران  ادلعلم يكوف أف ينبغي أساسي بشكل

 على شخصيته معرفة على للحصوؿ ادلعلم تلـ ك  م،يالتعل عملية يف صعوبات

 األكذل اخلملوة هو تبلمي لل الدكلة تقدير أك اليةستقباال عملية. أكثق ضلو

 هنج من أكثر لتكوف تقييمهال الحق لوقت التبلمي  شرط نم ادل يد دلعرفة

 ادلوضوع لتقدًن األسهل من كسيجعل ،التبلمي  حالة لفهم كزلدد ملموس

 .التبلمي  كمواهب االحتياجات ادلصاحل، يناسب ال م
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Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta : Sinar Jakarta, 2006), h. 58 



 

 التحضري جعلهو  ميللتعل التخمليط( RPP) ميالتعل تنفي  خملة ادلعلم جعل (ٕ
 ،اجليد اإلعداد لدم ادلعلم يكن دل إذا بأف فّتاضاال إذل يستند أنه. ميللتعل

 إذل ؽليل حر كرمبا مفتوحة، كاس  نملاؽ على  يّتكّ  البأف  فرصة ككانت
 للقياـ ادلعلم يرجى ذلك، إذل إشارة يف. كاضحة إشارة دكف االرجتاؿب القياـ

 تؤدم اليت النفسية كالظركؼ نفسية عن فضبل ادلادية إما جيد ميتعل بإعداد
 24. ميالتعل عملية إذل

 ميالتعل بعملية يقـو ادلعلم (ٖ
يف  التفاعل عمليات فيه الدكر ه ا ألف جدان  هاما دكران  ػلمل الثالث ادلعلم دكر

 إال ،للمعلم نتبا اال اسّتعا  ينبغي اليت األمور بعض هناؾ كل لك م،يالتعل

 :كهي

  ه  مثل تخصيصال تشمل اليت ميالتعل عملية ضلو الوقت ضلو التنظيم -ٔ
 االختتاـ إذل ،%ٓٛ األساسية األنشملة ،%ٕٓادلقدمة كقت األنظمة

ٕٓ%. 
 تعلملل االهتماـ حيث للتعلم، عافطفةال يةتنمل للتبلميي  التشجي  يعملي -ٕ

 م ايا إظهار على دائمان  قادرا كوفي أف غلب ادلعلم. التبلمي  يف ينمو
 كاف الد تع ي . بدراسته سيتحقق ال م كالفوائد دراستها يتم احلقوؿ

                                                           
24

 Ibid,.h. 59 



 

 كحركة ادلوق ، م  جائ ة، شكل يف يعملي ال م بالتع ي ، القياـك 
 .كالكتابة كالكبلـ ،أفطراؼ اجلسم

 دؽلقرافطي،ال التعليم نظاـ يف. الدراسية الفصوؿ يف ادلناقشةب القياـ -ٖ
 ،للتبلمي  كاإلنتاجية اإلبداعية كتع ي  خللق ادلناسبة الوسيلة هي ادلناقشة
 كش  على معتادة عن فضبل ،صحية ةكسيمل على تدريبهم عن فضبل
 .التعليم أنشملة يف نشملان  دكران  تلعب سوؼ التبلمي  ألف ،التبلمي  أماؿ

 كليف   هي اليت األنشملة سلتل  يف التبلمي  مراقبة هو التارل ادلعلم دكر -ٗ
 ادلناهج عن اخلارجة األنشملة يف احلاؿ هو كما ك لك الرمسية الفصوؿ
 يعرؼ أف غلب ادلعلم هاأبد اليت حظاتادلبل إذل إشارة يف. الدراسية
 غلوز أك بادلهاـ، معني لفرد التدريب، من م يد إذل حتتاج اليت التبلمي 

 .االختبار متابعة أعملي كما العبلجي التعليم منح
. للتبلمي  الفهم كسهلة بسيملة لغة م  كتابيا أك شفويا علوماتادل تقدـ -٘

 التبلمي  عند ينعكس  تحيّ ال فأل جدان، مةادله غري ادلعلم دكر رلرد أهنا
 لن التعليمية العملية موالية مستمعا يكوف قد فقط آلخر كقت من غلرم
 ادلعلومات الوقت يوفر ؼلصص فهـوادل ه ا يف. األمثل رغلنياخل تنتج

 .قليبلن  فقط( احملاضرة)
 ادلشاكل عملا إل ادلعلم على احلصوؿ يتم حيث دكرال من النوع ه ا -ٙ

 السبب ألف كالقوة ال كا  استخداـ للتبلمي  ؽلكن حيث البديل، للحل
 .االستنبافطي أك االستقرائي التفكري أسلوب باستخداـ أما. كامبل



 

 خملوة يبني كه ا. التبلمي  من األسئلة على كاجلواب األسئلة فطرح -ٚ
 ضد عرؼي أف ريدي دائمان  ال م حيث كاف اإلنساف جدان  يةإنسان عملية
 يكوف أف غلب كفا ةهي   اإلجابةك  مهارة السؤاؿ. مشكلة أك قضية

 .للمعلم
 ؽلكننا اليت كغريها كالتلف يوف اإلسقاط،: مثل الدعائم استخداـ -ٛ

 التعليم يف عملية جدان  مفيدة األدكات ذل   كنظرا. بنفسنا هاتصميم
 يسعى أف ينبغي. يكوف يف ادللل ال التبلمي  أف يف األمل م  كالتعلم،

 25 .الدعائم استخداـ إتقاف ادلعلم
 واجب المعلم .4

 البشرية، كاألجياؿ مبصري ادلخاكؼ بسبب كتعقيدان  الواق  يف للغاية ثقيل ادلعلمكاجب 

 أف علىقادرا  كوفي أف ينبغي ادلعلم أف كتوقعات مملالب نسم  ما كثريا أنه حيث

 يف ادلفرفطة ادلملالب بسبب. ادلستقبل يف ادلثارل اجملتم  كأكضاع حلالة ادلملالب تعكس

 أف مبعىن رضا اإل أقل العملكوف  عندما اجملتم  احتقار أصبح ألحيافا من كثري

 ألعلية نظران . األمثل النحو على التعليمية األهداؼ حتقيق على القادرين غري التبلمي 

 ادلعلم كاجبات الكافية، ادلهنية الكفا ة يف يكوف أف غلب فادلعلم ،ادلعلم كاجبات

 :يه ،فصوؿ ثبلث يف جتميعها ؽلكن أساسا
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 Loc, Cit., Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 

Arab, (Jakarta : Sinar Jakarta, 2006),  h.60 



 

 كالتدريس، التعليم، عملية يف علمادل تنفي  غلب. الواجب ادلهي ،أوالا 

 يف كالتحكم اإلدارة يف هاما دكران  ادلعلم يدكر كي  دائمان  التاريخ كػلكي. كالتدريب

 ينبغي احلالة ه   كيف ،للتبلمي  التعليم توفري ادلعلمكاجب . كاحلكومة البلد اجتا 

 ادلستول ه ا على. احلياة قيم كتملوير للتبلمي  مواصلة ؽلكن أنه حيث ادلعلم التماس

 على بدكر  يتوق  اليت القيمة، نقل على قادران  لكونه دعول رف  ادلعلم تشغيل ؽلكن

 فقط، ذكية بغري مملالبوف التبلمي . القيم لتلك التوجيهية ادلبادئ كجعل التبلمي 

 مؤثرا ستكوف ادلعلم ؾسلو . احلميدة األخبلؽ أك لآلداب التبلمي  من يمللب كلكن

 أف ينبغي اليت اإلنساف شخصيةهو  ادلعلم مفهـو ألف الملفل، شخصية على جدان 

 .ادلثاؿ موق يف  ادلعلم مظهر يكوف أف غلب ل لك ،القدكة تكوف

 العلـو إتقاف يف ادلاهر للمعلم ػلاكم ألف للتبلمي  التعليم توفري ادلعلم كاجب

 للمجتم  احملركة القول عن فضبل كالتكنولوجيا، ـو العل تملوير كينبغي. كالتكنولوجيا

 الكافية، الفكرية األكادؽلية اإلنساف هو ادلعلم. للمعلم يف شاغل يتوق  ال ال م

 مهمة. بدراسته القياـ يفتبلمي  ال احتياجات كتلبية دائمان  وفري أف للمعلم ينبغي حر

 التبلمي  تدريب على ادراق كوفلي. للتبلمي  التدريب يوفر أف ؽلكن ال م هو ادلعلم

 على كقادرا ادلهارات من كاسعة رلموعة لديه يكوف أف غلب نفسه ادلعلم بالملب 



 

 مهارات على ادلعلم يب ذلا اليت باجلهود اجملاهرة هو التدريب ه ا مفهـو26 .تملبيقه

 يف الحق كقت يف سيعيشوفال م  للتبلمي  هي ال اد للتبلمي  ادلهارات. التبلمي 

 .احمللي م اجملت كسط

 أف دلملالب جتسيد هي ادلدرسة يف اإلنسانية العلـو يف ادلعلم كاجب ،وثانيا

  اؿي ال أف غلب ادلعلم. الثانية كاآلبا  نفسه تقدًن على قادرا كوفي أف ينبغي معلم

 .ادلنف ة السلملة بسبب اخلوؼ أصبح التبلمي  علغل ال كلكن السلملة، إذل شريي

 نتيجة للمعلم ادلهمة ه   ادلدنية، اخلدمة رلاؿ يفكاجب ادلعلم  من ،ثالثا

 تنفي . ٜ٘ٗٔ عاـ كاألمة الدكلة فطريق عن( الصاحل ادلوافطن) صاحلني كموافطنني

 معلم. كدينامية ادلتناسق العمل كحدة يف معا ادلعلم يكوف أف ينبغي اليت الثالثة ادلهمة

 كوفي أف على قادرا كوفي أف ينبغي كلكن فقط، الدراسية الفصوؿ يف ميعلّ  ال

  .يف مكاف يثبت كالبنا  كالداف ، البادئ،

 توفري ينبغي ادلعلم مث ،التبلمي  زاكية من إليه ينظر كاف إذا الثالثة كادلهمة

 قيمة اختيار شلارسات كادلستقبل، كاحلاضر بادلاضي ادلعرفة على تومػل اليت القيم

 قادرة تكوف أف ينبغي مي التبل إذل ادلعلم تعملي اليت ادلعارؼ. كاالتصاالت احلياة
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 التبلمي  علأف غل كغلب التعقيد دت ي اليت احلياة قيم ختيارال التبلمي  جعل على

 .اجملتم  يف البعض بعضهم م  التواصل
27 

 دور المعلم في عملية التعليم .0
 خارج أك الدراسية الفصوؿ يف سوا  ،كادلعلم التبلمي  على تشمل اليت ميالتعل عملية

 استعداد يتمللب ةيداجل يمتعلمال عملية28 .معقدة عمليةهي  سيةالدرا الفصوؿ

 ه ين فهم ينبغي ادلعلم عامة بصورة الغاية، ذل   حتقيقا. أنفسهم كادلعلم للتبلمي 

 كالتعلم استقباؿ ميكالتعل أك قبورلال التعلم يعي ميالتعل عملية يف مهماف نيادلدخل

 .التعلم اكتشاؼ أك  ادلكتش

 باتباع خاصة اسّتاتيجية خبلؿ من ادلتقدمة االستقبارل ميالتعلعملية  هنج

 :التالية اخلملوات

 .مظاهرة أك رم م شرح شكل يف للتبلمي  معلومات ادلعلم تقدًن (أ 
 اادلعلم تكرار األمر، لـ  إذا. كالتفاهم كالتعبري االستقباؿ ضد اختبارب ادلعلم جترم (ب 

 .التبلمي  يفهم حر كمعلومات رسالة
 .ادلثاؿ سبيل على معينة كممارسة العاـ ادلبدأ لتملبيق للتبلمي  لفرصا يوفر ادلعلم (ج 
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 Op, Cit., Syaiful Bahri Djamaroh, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : 

PT Rineka Cipta, 1996), h. 75 
28

 Bafadal Ibrahim, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar (Bumi Aksara), 

h.4 



 

 هنج. احلقيقي الوض  يف اكتسبوها اليت ادلعرفة لتملبيق للتبلمي  الفرص يوفر ادلعلم (د 
 اخلملوات باتباع( كتشايفاال  ميالتعل) ميلتعلل ادلخّتع كتملورت التجربة من ميللتعل

 :التالية
 ادلّتتبة النتائج مراقبة مث بشي  القياـ أك مي للتبل العمل فرصة ادلعلميعملي  (ٔ

 .التبلمي  تصرفات على
29 

 م  السببية العبلقة حوؿللتبلمي   التفاهم دلعرفة االختبار ادلعلم يقدـ (ٕ
 .التبلمي  مراقبة أك الملريقة فعل ردّ  ستجواباال

 ترتيب اختبار ادلقبل، النشاطضلو  ةبلحظادل أك يقـو ادلعلم باالستجواب (ٖ
 من أعمق فهم اكتساب ؽلكن30 .التبلمي  إليها تستند اليت العامة دئادلبا

 .سلتلفة حالة أك للعمل التقدؽلي العرض خبلؿ
 أك احلاالت يف التبلمي  من تعلمه مت ما لتملبيق للتبلمي  الفرصة ادلعلم يعملي (ٗ

 31 .احلقيقية ادلشاكل
 باتباع( كتشايفاال  مالتعل) االكتشايف ميتعلال يف ادلتقدمة اخلربات من ميللتعل هنج

 :التالية اخلملوات

 ادلّتتبة النتائج مراقبة مث بشي  القياـ أك لعملل إذل التبلمي  فرصةال ادلعلم يعملي (أ 
 .التبلمي  تصرفات على
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 Op, Cit. Bafadal Ibrahim, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar (Bumi Aksara), h. 
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 فطريق عن السببية العبلقات حوؿللتبلمي   التفاهم دلعرفة االختبار ادلعلم يقدـ (ب 
 .التبلمي  مراقبة أك االستجواب

32 
 العاـ ادلبدأ ترتيب كاختبار خرل،األ نشملةاأل مراقبة أك باالستجوابيقـو ادلعلم  (ج 

 العرض خبلؿ من عمقاأل فهمال اكتساب ؽلكن. التبلمي  عليه قـوي ال م
 .ختلفةادل الةاحل أك للعمل التقدؽلي

 أك احلاالت يف التبلمي  من علمه مت ما لتملبيق للتبلمي  الفرصة ادلعلم يعملي (د 
 .احلقيقية ادلشاكل

 وم تتعليم اللغة العربيةمفه .ب 
 كجػه علػى ادلفهػـو هػ ا كفهػم مفهومػة تكوف أف غلب اليت الشركطثبلثة  هناؾ م لغةيتعل يف

 كالتقنيػػة" الملريقػػةك  "ادلػػدخل ادلػػادة بلػػد  يف. كالتقنيػػة األسػػاليبك  ،ادلػػدخل يعػػي التحديػػد،

 :التارل النحو على اتصمللحادل ثةبلالثك 

 مػػػػػػن رلموعػػػػػة هنػػػػػاؾ ؛"ادلػػػػػدخل" العربيػػػػػة ةباللغػػػػػ يسػػػػػمى كمػػػػػا ،(ادلػػػػػدخل) ادلػػػػػدخل .ٔ
 هػػو ادلػػدخلك . لغػػةل كالػػتعلم التػػدريس كجػػوهر اللغػػة ملبيعػػةب يتعلػػق فيمػػا االفّتاضػػات

 لػيس لكػن يعتقػد، أنػه شػي  ادعتقػكا كالفلسػفة، ،فلسفي توجهي أك بديهي بوص 
 33 .يثبت أف الضركرم من
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 Donni Junni Priansa, Kinerja Guru Profesionalisme Guru, (Alfabeta Bandung), h. 

84 
33

 Abd. Wahab Rosyidi,Maml’atul Ni’mah, pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Maliki 

press, 2012) 



 

 التعامػل شػاملة خملػة هو"الملريقة"  العربية اللغة يف يسمى ما كهو( الملريقة) الملريقة .ٕ
ادلػػػدخل  إذل تسػػػتند منهجيػػػة أك منتظمػػػة بصػػػورة اللغػػػة للمػػػادة التقػػػدؽلي العػػػرض مػػػ 

 لػػ ا. إجرائيػػة( الملريقػػة) الملريقػػة مث البػػديهي، مػػن( ادلػػدخل)ادلػػدخل  كػػاف إذا. ادلعػػني
  .الملريقة من العديد يكوف أف ؽلكن واحدادلدخل ال يف

 مػػػػ  لغتنػػػػا يف شػػػػعبية أك: التقنيػػػػة العربيػػػػة ةباللغػػػػ يسػػػػمى مػػػػا كهػػػػو ،(التقنيػػػػة) التقنيػػػػة .ٖ
 كيف الدراسػػػػػػية، الفصػػػػػػوؿ يف سػػػػػػتنف  الػػػػػػيت احملػػػػػػددة األنشػػػػػػملة: هػػػػػػي االسػػػػػػّتاتيجية،

 يعتمػػد ألنػػه ،الملريقػػة ذلػػ   التنفي يػػة الملبيعػػة. احملػػدد الملريقػػةك  ادلػػدخل مػػ  نسػػجاـاال
 كحػػػل هػػػاعلي كالتغلػػػب سلتلقػػػة مػػػادة يف للمعلػػػم كاإلبػػػداع اخليػػػاؿ علػػػى كبػػػريا اعتمػػػادان 
 .الص  الدراسي يف ادلختلفة ادلشاكل
 لػػديها تلػػك ادلصػػمللحات الػػثبلث أف يفهػػم، أف ؽلكػػن أعػػبل  كرد دلػػا عػػرضال مػػن

 فطريقػػػة كمػػػن كاحػػػد، ادلػػػدخل مػػػن أكثػػػر أك ةكاحػػػد فطريقػػػة يقػػػدـ أف ؽلكػػػن. هرميػػػة عبلقػػػة

 تكػوف أف ينبغي االسّتاتيجية ادلقابل كيف. أكثر أك كاحدة اسّتاتيجية تنفي  ؽلكن ةكاحد

 34 .ادلدخل م  يتعارض ال أف غلب كل لك الملريقة م  متسقة

 

. العلػػػم أك فطلػػػب ،هػػػو الػػػتعلم التحديػػػد األكثػػػر اإلسػػػبلمية للتعػػػاليم األكامػػػر أحػػػد

 األكؿ الػػػوحي يف مثػػػل( اقػػػرأ) القػػػرا ة ميتعلػػػ هػػػو الكػػػرًنالقػػػرآف  يف اك يقػػػود  كمػػػا الػػػتعلم
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 رلموعػػة جبمػػ  تعػػي الػػيت الكلمػػة رجػػ  مػػن مسػػتمدة "اقػػرأ"(. ٘-ٔ:ٜٙالسػػورة )ادلنػػ ؿ 

 أسػػاس شػػي  معرفػػة بحػػث،ال ،الػػتعلم دراسػػة،ال ّتحيػػل،ال مثػػل الػػوالدة ادلعػػاين مػػن متنوعػػة

 .كتوبادل غري أك كتوبادل النص كقرا ة
35 

 الػػيت الػػثبلث األساسػػية الركػػائ  كهنػػاؾ م،يالتعلػػ بأنشػػملة القيػػاـ علػػى قػػادرة كػػوفيل

 هػػػؤال  مػػػ  الفػػػرد سػػػتوعبي سػػػوؼ  ا احلػػػاس،، مػػػن هػػػاالسػػػتماع أكالن،. ينػػػدرج أف غلػػػب

. كحػػاكؿ كشػػهد ادللحوظػػة األمػػور دلراقبػػة يسػػتخدـ النظػػر، ثانيػػا،(. اللفظػػي) عبػػارة النػػاس

 36 .ستنتاجاتاال إذل توصللل احليلة الضمري كال كا ، يساعد الثالثة،

 الكفػػػا ة معػػػايري حػػػوؿ ٕٛٓٓ عػػػاـ يف ٕ رقػػػم غندكنيسػػػيا الػػػدين كزيػػػر لػػػوائحيف 

مػػن  غػػرض أف تقػػوؿ الػػيت القواعػػد يف. العربيػػة كاللغػػة اإلسػػبلمية الّتبيػػة زلتػػول يف كادلعيػػار

 :العربية اللغة درس

 الػػػيت مكتوبػػة، أك شػػػفهية كانػػت سػػوا  العربيػػػة، باللغػػة التواصػػل علػػػى القػػدرة تملػػويرل .ٔ
 .كتابةالك  ،القرا ةك  الكبلـ،ك  ،االستماعيعي  ،األرب  ادلهارات تشمل

 للػػتعلم، الرئيسػية األداة لتصػػبح األجنبيػة اللغػات كإحػػدل يػةالعرب اللغػػة بأعليػة الػوعي .ٕ
 .اإلسبلـ مصادر دراسة يف سيما كال

                                                           
35

 Umi Mahmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.1 
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 Ibid., h. 5 



 

 ثقافػػػة نملػػاؽ توسػػػي  عػػن فضػػػبل ،كالثقافػػة اللغػػة بػػػني ادلتبادلػػة العبلقػػػات فهػػم تملػػويرل .ٖ
 النفس جكّ كت   الثقافات بني األفكارأف يكوف ذلم  من التبلمي  يرجى كبالتارل. األفق

 .الثقايف كالتنوع
 كألهنهػػا. أجنبيػػة لغػػة هػػي رمسيػػا العربيػػة اللغػػة أف مؽلكننػػا أف نفهػػ العػػرض هػػ ا مػػن

 إذل حػػر ادلػػواد، الغػػرض،مػػن  األجنبيػػة، للغػػة بالنظػػاـ هػػو هػػاتعلمل النظػػاـ أجنبيػػة، كلغػػة

 .الملريقة
37

  

 العربيػػػة اللغػػػة ميتعلػػػ مػػػن اذلػػدؼ أف ،االسػػػتنتاج ؽلكػػػن أعػػػبل  الوصػػػ  إذل اسػػتنادان 

 النظػػاـ كنملػػاؽ حتقيقهػػا ينبغػػي الػػيت األهػػداؼ بػػني زلكػػم هػػ   مثػػل يف للتعامػػل كوسػػيلة

 كفقػا بديلة، كفطريقة النظاـ حوؿ. ادلستخدمة الملرؽ تعلم نظاـ التقدؽلي، للعرض ادلادم

 كم . الشفوم السمعي كادلدخل كاحد يف شي  كل حلفظ نظاـ هااختيار  ينبغيلباحثة ل

 تػػػوفر أف غلػػػبيعػػػي  للغايػػػة مكلفػػػة ةماديػػػ كسػػػيلة تتمللػػػب كالنظػػػاـ ادلػػػدخل هػػػ ا ذلػػػك،

 الكافيػػة ادلاديػػة الوسػػائل مػػ  يسػػاعد  ادلػػدخلك  النظػػاـ تنفيػػ  يف الراغبػػة الوكػػاالت إحػػدل

 كالوسػائل( معمل اللغػةك  مسجل كشريط كفليم الشرائح أك الصور) البصرية السمعية مثل

 .ادلكتبة كتب من
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 57 



 

 يريػػد الػ م ي ادلعػػربمقبلػتال للمػدخل االسػػتخداـب العربيػة اللغػة ميتعلػػ مػن كالغػرض

 ه   حتقيق كيستهدؼ. كادلكتوبة ادلنملوقة اللغة ستخداـال النشملةأف يكوف التبلمي  يف 

 مرحلػػػػػة) كادلتوسػػػػػملة( االبتدائيػػػػػة ادلرحلػػػػػة) ادلبتػػػػػدئني مسػػػػػتول رلموعػػػػػة أساسػػػػػا األهػػػػػداؼ

 أكثػػر مسػػتول كهػػ ا ذلػػك، مػػن بػػدالن . كاحػػد نظػػاـ يف بػػاجلمي  يتحقػػق الػػ م( ادلتوسػػملة

 ،كالكػػػػبلـ االسػػػػتماع،) اللغػػػة مهػػػػارات مػػػػن األربعػػػة اجلوانػػػػب حتسػػػػني علػػػى كيركػػػػ  تقػػػدما

 السػػػمعي مػػػدحل ادلتقػػػدـ ادلسػػػتول هػػػ ا سػػػتخدـي  اؿيػػػ ال كلػػػ لك،(. كالكتابػػػةكالقػػػرا ة 

 مواضػػي  إذل مقسػػمة ادلتقدمػػة ادلرحلػػة يف العربيػة اللغػػة سدر  أف مػػن الػػرغم علػػى الشػفوم،

 38 .األدب كادلملالعة مثل سلتلفة

 تعليم اللغة العربية نظام .2
 العربيػػػة اللغػػػة فطريقػػػة تعلػػػيم دراسػػػة كقبػػػل العربيػػػة، اللغػػػة ميتعلػػػ يف القضػػػايا نػػػدرس أف بعػػػد

 ميتعلػ نظػاـ فهػم. العربيػة اللغػة ميلتعلػ النظػاـ شػرح القسػم ه ا يف ضركريا يعترب اللغة،

 النظػاـ ببسػب العربيػة، اللغػة تعلمل ادلمارسة فهم يف كاحدان عامبل  سيكوف العربية اللغة

 يف العربيػة اللغػة ميتعلػ نظػاـ هػو. ةقػادلملب ميالتعل تقنياتفتختل   ةستخدمادل ادلختلفة

 .األج ا  تدريس ككيفية العربية اللغة من أج ا  رؤية كيفية هو احلاؿ ه ا
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 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Humaniora), h. 75 



 

 تػػػّتابط. فرعيػػػة نظػػػم عػػػدة مػػػن يتكػػػوف نظػػػاـ هػػػي اللغػػػة أف معػػػركؼ أنػػػه كمػػػا

 كادلفػردات، األصػوات هػي األجػ ا  هػ  . هارلموع تشكل حر بانتظاـ النظاـ عناصر

 عػػػدة إذل الحقػػػان  أصلبػػػت الػػػيت اللغػػػة مػػػن أجػػػ ا (. الكتابػػػة) كاإلمبلئػػػي اجلملػػػةقواعػػػد ك 

 39 .الدركس

بوصػػػػ  التحػػػػدث يعػػػػي احملادثػػػػة  الػػػػدركس أصلبػػػػتلؤلصػػػػوات  الفرعػػػػي نظػػػػاـال

 رعيػةالف كالػنظم ،(قاكايدال تسمى ما عادة الصرؼ علمك  النحو علم دمج) ، كالقواعد

 الكلمػػػػات معػػػػىن كفهػػػػم الػػػػدركس اإلمػػػػبل  كاخلػػػػط أصلبػػػػت( كتابػػػػة) اإلمػػػػبلئ للتػػػػدقيق

 ادلعػػػاين، عػػػن كالتعبػػػري أساسػػػي معػػػىن كلػػػه( تشػػػبيه) كاألمثػػػاؿ اسػػػتمرت الػػػيت كالعبػػػارات

 أصلبػت اللغػة كأسػلوب لغػةل مجػاؿ شػركط يف الفهػم حيػث مػن ضػمنية، معاف ماجازم

 .الببلغةدرس 

 كلػػدت الػػيت العربيػػة اللغػػة ميتعلػػ يف تتملػػور الػػيت سػػيةالرئي الػػنظم مػػن اثنػػني هنػػاؾ

( فػػػرعال) منفصػػػل نظػػػاـ هػػػو كهػػػ ا. اللغػػػة مػػػن األجػػػ ا  لتلػػػك التصػػػدم يف الفػػػرؽ مػػػن

فطظريػػػػة  باسػػػػم معركفػػػػة العربيػػػػة اللغػػػػةيف  ،احلػػػػاؿ هػػػػ ا لتوضػػػػيح(. الوحػػػػدة) كادلتكاملػػػػة

 .الوحدة كالنظرية الفركع
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 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyuddin, (Pustaka Cendekia), h.8 



 

 :النظامني لكبل تفصيبلن  أكثر كص  بعدكال

 رية الفركع.نظ .ٔ
 ػلتػوم. للغػة منفصػلة أجػ ا  عػدة إذل ينقسػم العربيػة هػي لغةتعليم ال يف نظرية الفركع

 .ادلعني التدريس كقتك  كالكتب، ،الملريقة لغةال فرع كل
40 

 دركس سػػاعات( أ: )اللغػػة تػػدريس يف النظريػػات هػػ   بتملبيػػق تتميػػ  أف ؽلكػػن

 ادلسػتفادة؛ للػدركس الػ مي ؿاجلػدك  يف احملػدد الوقػت كبعػد للغػة كفقػا مقسمة اللغة

له  فرع كل( ج) األساسي؛ باكالكت بالملريقة اللغة ه   فركع من فرع كل( ب)

 كمقسػمة بػارزين للتبلميػ  كالقيمػة األسئلة كنوع التقييم، يف( د) ك اخلاص، ادلنهج

 .للغةلتقسيم ا كفقا

 العػػػػرض علػػػى احلكػػػػم نظػػػاـ مػػػػن جوانػػػب عػػػػدة هنػػػاؾ: منفصػػػػلة أنظمػػػة م ايػػػا

 خػبلؿ مػن ادلسػتمدة الفوائػد. العربيػة اللغػة ميلتعلػ مفيػدة منفصػل بشػكل يالتقدؽل

 :تشملنظرية الفركع  تملبيق

 يف للغػػػة كاحػػػد لفػػػرع خػػػاص اهتمػػػاـ إيػػػبل  تبلميػػػ لل فرصػػػة يعملػػػي النظػػػاـ هػػػ ا (أ 
 كػػل كؽلكػػن. كتعمقػػان  تفصػػيبلن  أكثػػر كتفسػػريات ادلػػواد قػػدمت كهكػػ ا. الوقػػت

 كحريػة حبريػة تخصػيصل الوقػت لديػه علػمادل ألف عمق،الب نظري اللغة سدر  فرع
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 علػػػػػممب كاحػػػػػد بػػػػػدرس ال سػػػػػيما. التحديػػػػػد كجػػػػػه علػػػػػى ميلتعلػػػػػل اللػػػػػوف تقػػػػػدًن
 41.خاص

 الػػيت القضػػايا سلتلػػ  استكشػػاؼ كػػاف يسػػتملي  ادلعلػػم أيضػػا الوقػػت نفػػس يف (ب 
 الػػػيت ادلشػػاكل مػػن العديػػد علػػى تملبيقػػػه يػػتم األسػػلوب مػػ  تػػدرس، أف ينبغػػي
 كحػدة كػل يف ا ادلعلػمواجهػالتعليم اليت ي كلمشا . ادلعلم من تكتمل أف ؽلكن
 .نسبيا كبري درس كل يف ادلسألة هب   االهتماـ ألف دتاما، حلها ؽلكن التعلم

 ادلتكامل النظاـ .ٕ
 كثػب عػن فركعكػال لػيس كوحدة، اللغة رلت أفيعي  اللغة تدريس يف الوحدةنظرية 

 أحػد لدراسػة دةكحػ كػل ينػاق  النظريػة، هػ   تملبيق يف. كمتمي ة منفصلة متصلة

 ق ينػػػػػا( ادلوضػػػػػوع) ادلوضػػػػػوع نػػػػػص. الفرعػػػػػي ادلوضػػػػػوع هػػػػػ ا يف ادلػػػػػ كور الػػػػػدرس

 تدرس أف إذل حباجة اليت اللغوية ةادلاد مجي  من للنقاش كمحور

يف القػػػػػرا ة كالتعبػػػػػري  وضػػػػػوعكادل كاحػػػػػدة مػػػػػرة ادلوضػػػػػوع هػػػػػ ا أصػػػػػبح كهكػػػػػ ا

 ه   إذل استنادان  كوف،ادل مواضي  إذل استنادان  أيضا ةقدمم لغوية شلارسة. كالغنشا 

 ختصيص ؽلكن تلقائيان  ألهنا التكاملية، يف تدرس أف مكونات مجي  اللغوية النظرية
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Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja 

UIN Sunan Kali Jaga), h.56 



 

يعػي  حاضر هو ؼلرج ال م الدرس اسم. اللغوم كوفمن ادل اخلاص وقتيف ال ال

 .تكاملية اللغة فركع مجي  تعترب اليت العربية اللغة درس
42 

 الركابط هناؾ أف ذل   النظرية هي ليميالتع النظاـ إعبلـك  االعتبارات بني

. سػيناؿ التبلميػ  الفهػم الشػامل ضلػو ادلوضػوع فيػه الػواردة العبلقػة هػ   بني الوثيقة

 القػدرة مػن نػوع يوجػد ال هنػاؾ. التبلميػ  التنميػة للغػة توازف هناؾ النظرية ه   يف

 لػيس هػو. كاحػد سياؽ يف ادلقدمة القدرات أنواع مجي  بسبب جتاهلها أك اخلاصة

 .للتبلمي  كالعافطفة االهتماـ جت ئ

 سػػوا  لغػػة شػػخص يسػػتخدـ عنػػد ،اللغػػوم األسػػاس علػػى تعتمػػد حػػني يف

 عػػن يبحػػث ال أنػػه يعػػي فهػػ ا ،ةكاحػػديف كحػػدة  أفكػػار  يصػػ  كتابػػة أك شػػفويا

 يػػتعلم مث كمػػن ػلتاجهػػا الػػيت ادلفػػردات مػػن كاسػػعة رلموعػػة علػػى للحصػػوؿ قػػاموس

 تكػػوين كيفيػػة دلعرفػػة القواعػػد علػػم كمث ،يت حتتػػاجالػػ الكلمػػة أشػػكاؿنيػػل ل قواعػػدال

 ذلػػك، كمػػ . كالكتابػػة الكػػبلـ يف عليػػه سػػكب أنػػه مث النمػػوذج، كاجلمػػل الكلمػػات

 بػني كالػركابط الكمػاؿ، علػى كحتتػوم بسػرعة ادلكػاف هػ   مثػل عن الكش  يأخ 
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 اللغػػػة تعلػػػيم يف الوحػػػدةنظريػػػة  كشلارسػػػة لفهػػػم صػػػورةهػػػي  كهػػػ  . العناصػػػر سلتلػػ 

 .ةالعربي
43 

 عػن اللغػة تعلػم يف إمكاناهتا لكامل ادلتكامل النظاـ ه ا مي ة كستستخدـ

 ه ين مبدأين،؟ يعي: مراقبة فطريق

 مػػػن غريهػػػا عػػػن كمنفصػػػلة مسػػػتقلة تعتػػػرب أف ينبغػػػي اللغػػػة فػػػركع مػػػن فػػػرع كػػػل (أ 
 مجي من  يتج أ ال كج   إليها ينظر أف ينبغي ذلك، من بدالن  كلكن. اللغات

 .اآلخر م  كاحد فركع بني كثيقة عبلقة على ككاف اللغة فركع
 تقسػػػػػيمب فػػػػػركع مػػػػػن فرعػػػػػا يعتػػػػػرب أف ينبغػػػػػي متعػػػػػددة أجػػػػػ ا  إذلاللغػػػػػة  تقسػػػػػيم (ب 

 االهتمػػاـ مػػن ادل يػػد كإيػػبل  التػػدريس، عمليػػة لتبسػػيط فقػػط كحتتػػاج مصػػملن ،
 44 .ػلتاج عندما األكقات بعض يف معني، لفرع األكرب

 اللغػة ميتعلػ حػني النظاـ، ه ا اـاستخديقةـ ب عموما يف ادلدرسة العربية ميتعل

 هػػو النظػػاـ هػػ ا اسػػتخداـعواقػػب . منفصػػلة أنظمػػة تسػػتخدـ عامػػة ادلعهػػد يف العربيػػة

 يشػػرح الػػ م الكتػػاب مػػ  كاحػػد موضػػوع يف العربيػػة باللغػػة ادلتصػػلة سالػػدر  مػػن مكػػوف

 الػ م الكتػاب يف( كحػدات) درس كػل يغملػي مػا عػادة. ادلخملط اللغة جوانب مجي 

 :هي عناصر، مخسة أك أربعة من يتأل 
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 Ibid,. h.14 



 

 ادلوضػػوع حػػوؿ قصػػرية كأجوبػػة أسػػئلة شػػكل يف يعلػػمالػػ م  الػػدرس( احلػػوار) حػػوار .ٔ
 سػػػػيتم اجلديػػػػدة اجلملػػػػة بنيػػػػة ،ادلفػػػردات الكلمػػػػة، أشػػػػكاؿ علػػػػى كػلتػػػػوم الرئيسػػػي
 .القرا ة كالقواعد يف أيضا تدريب

 ،(ؼالصػر ) كلمػةلل كظلػوذج ،ادلفػردات أيضػا يعلػم اخلملػاب شػكل يف ادلواد قرا ةال .ٕ
 اجلديػػدة مػ  ادلػردات قػػرا ةال اسػتيعاب. اجديػد ادلخملػػط (النحػو) اجلملػةقواعػد  ك

 (.على القاعدة تدريبال) يف مباشرة تدريبه أنشئت
 هيكػػػػػل ،ادلفػػػػػردات علػػػػػى حتتػػػػػوم الػػػػػيت الكتابػػػػػة يشػػػػػمل اإلمػػػػػبل  كالغنشػػػػػا  ادلوجػػػػػة .ٖ

 بػػةالكتا. السػػابق العنصػػر مػػن ثػػبلث يف كضػػعها مت الػػيت اجلملػػةالكلمػػات كقواعػػد 
 .تعملي لتحقيق القرا ة

 ادلسػتخدـ دفػ  الكتػاب  اذلػ ادلعلػم ،احلالػة هػ   مثػل يفكانػت  اليت ادلواد م 

 ،ادلسػػػػػػرحية كأجوبػػػػػػة، أسػػػػػػئلة مثػػػػػػل تقنيػػػػػػات مػػػػػػ   الملريقػػػػػػة الغنتقائيػػػػػػة السػػػػػػتخداـ

 45.ادلقابلة مضموف عن أخرل مرة كش كال كاحلفر، كالتعيينات، ظاهرات،كادل

 طريقة تعليم اللغة العربية .1
 الملريقػة. كػلل الضػع  كنقػاط القػوة نقػاط حيػث مػن ادلنشػتت علػى الملريقػة كل ػلتوم

 نفسػػػه، الوقػػػت يف كلكػػػن السػػػابقة، الملريقػػػة ضػػػد النقػػػد بسػػػبب فقػػػط يولػػػد مػػػا كثػػػريا
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الملريقػػػة ادلنتقػػػدة  كالدة قضػػيةل الضػػػع  يف أيضػػػا بالتنػػاكب ةاجلديػػػد الملريقػػػة اشػػتعلت

 :هي ثبلثة، إذل التدريس فطرؽ تصن .  عليه

 .اللغة إذل دلملريقة اليت تستنا (أ 
 ك م،يالتعل إذل دالملريقة اليت تستن  (ب 
 .إذل التبلمي  دالملريقة اليت تستن (ج 

 :46كهي إال أعبل ، ادل كورة الملرؽ من كل يف أدنا  سيوضح

 فطريقة القواعد كالّتمجة (أ 
متمللبػػات  إذل يشػػار أف ؽلكػػن  الملريقػػة ذلػػ  سػػباقة فطريقػػة القواعػػد كالّتمجػػة تعيػػني يػػتم

 أكركبػػػا يف كاجلامعػػػات ادلػػػدارس مػػػن العديػػػد عنػػػد ،(عشػػػر اخلػػػامس القػػػرف)  اجملتمػػػ

 دراسػػة إذل ترتيػػب يف "عاليػػة تعليميػػة قيمػػة" أف تعتػػرب ألهنػػا البلتينيػػة ميتعلػػ يتمللػػب

 تػػػػدرس الػػػػيت للملريقػػػػة مناسػػػػب تعبػػػػري هػػػػو هػػػػ   الملريقػػػػة. الكبلسػػػػيكية النصػػػػوص

 هػػػ   الملريقػػػة تسػػػمية ك،ذلػػػ كمػػػ . قػػػركف لعػػػدة القدؽلػػػة كاليونػػػاف البلتينيػػػة اللغػػػات

 القػػػػرف يف معركفػػػػة أصػػػػبحت مػػػػؤخرا ة"النحويػػػػ الّتمجػػػػة أسػػػػلوب" مػػػػ  ةالكبلسػػػػيكي

هػ   . األكركبيػة يف كاسػ  نملػاؽ علػى الملريقػة هػ   تستخدـ عندما عشر، التاس 

 البلػػػداف كػػػل يف العربيػػػة للغػػػةلتعلػػػيم  كاسػػػ  نملػػػاؽ علػػػى أيضػػػا سػػػتخدـت الملريقػػػة
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 ذلػػػػك يف مبػػػػا األخػػػػرل اإلسػػػػبلمية لبلػػػػدافا يف احلػػػػاؿ هػػػػو كمػػػػا ككػػػػ لك العربيػػػػة،

 .عشر التاس  القرف هناية حر إندكنيسيا

 الػػ م ادلنملػػق العػػادلي" " كاحػػدة هنػػاؾ أف افػػّتاض علػػى هػػ   الملريقػػة سػػتندكت

 التفكػػري قػػدرة لتع يػػ  اللغػػة ميتعلػػ تع يػػ  ؽلكػػن. كادلنملػػق الفلسػػفة مػػن جػػ  ا يشػػكل

 يف هػػ   الملريقػػة مػػ  اللغػػات متعليػػ الػػ م النػػاس. كاحلفػػظ ادلشػػاكل كحػػل ادلنملقػػي

 47 .األـ بلغاهتم كاألجانب إذل الّتمجةمث  الكبلسيكية اللغة نصوص لتبلكة الدف 

 مهػػارات يف عميػػقال االهتمػػاـ( ٔ)    الملريقػػةذلػػ ادلميػػ ة للسػػمات بالنسػػبة أمػػا

 اللغػة اسػتخداـ( ٕ) ،كالكػبلـ االسػتماع يف اجلانػب أقلك  ّتمجةالك  كالكتابة القرا ة

( ٗ) ،النحويػة بالقواعػد التقيد( ٖ) تعلم،الك  التدريس عملية يف للتعليم غةكل األـ

 اللغػػة مػػن حرفيػػا ترمجتهػػا مث كادلفػػردات، النحويػػة القواعػػد حفػػظ هػػو الػػدرس قاعػػدة

 ميالتعلػػػ كعمليػػػة التػػػدريس يف التبلميػػػ  دكر( ٘) بػػػالعكس،ك  اللغػػػة، تعلمدلػػػ اذلػػػدؼ

 .اسلبي ادةادل تلقيي م ال ين التبلمي  من فعالية بأكرب

 بملريقػػػة اللغػػة تػػػدريس بنتػػائج النقػػد بسػػػبب الملريقػػة هػػ   تظهػػػر ة،ادلباشػػر  الملريقػػة (ب 
 منتص  حبلوؿ. اجملتم  يف احلقيقية احلاجةك  ادلتمللبات م  ادلتعلقة النحوية الّتمجة
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 يف تسػػبب شلػػا لفػػتح أكركبػػا يف البلػػداف بػػني العبلقػػات بػػدأت عشػػر، التاسػػ  القػػرف
 فيمػػػا نشػػػملان  اآلخػػػر بعضػػػها مػػػ  التواصػػػل علػػػى قػػػادرا دالفػػػر  كػػػوفي أف إذل احلاجػػػة

 احلاليػػة الملريقػػة ألف ثانيػػة، لغػػة ميلتعلػػ جديػػدة فطريقػػة إذل ػلتػػاجوف لػػ لك. بينهػػا
 يف وفاللغويػ اقّتحهػا مال  اجلديد ادلدخل تشغيل بد  مث. فعالة كغري مرهقة تعترب

 الملريقػػػػة شػػػػا إلن الملريػػػػق مهػػػػدت الػػػػيت كغريهػػػػا، كفرنسػػػػا ادلتحػػػػدة ادلملكػػػػة أدلانيػػػػا،
 فرنسػػا مػػن التينيػػة مػػدرس كهػػو اخلػػربا  مػػن بػػني .باشػػرةادل الملريقػػة يسػػمى ةديػػداجل

 األـ اللغػػػػػػػة االسػػػػػػػتخداـ بشػػػػػػػأف مبلحظاتػػػػػػػه إذل اسػػػػػػػتنادان  الملريقػػػػػػػة فطػػػػػػػور الػػػػػػػ ين
 أكركبػا يف العشػرين القػرف أكائل يف شعبية اكتسب ال م ه   الملريقة 48.باألفطفاؿ
 للغػػةا لتعلػيم كاسػػ  نملػاؽ علػػى الملريقػة  هػػ  تسػتخدـ نفسػػه الوقػت كيف. كأمريكػا
 اإلسػػػبلمية البلػػػداف يف احلػػػاؿ هػػػو كمػػػا ككػػػ لك العربيػػػة، البلػػػداف كػػػل يف العربيػػػة
 .إندكنيسيا ذلك يف مبا األخرل

 ثانيػة لغػة متعلّػ عمليػة توضػ  بػأف االفػّتاض أسػاس علػى كضػعت قػد ه   الملريقة

 االتصػػػاالت،يف  كمكثفػػػة رةمباشػػػ لغػػػة باسػػػتخداـ يعػػػي األـ، للغػػػة التعلمكػػػ( أجنبيػػػة)

 .الحق كقت يف كالكتابة القرا ة بينما كاحلديث، كاالستماع

( ٕ) ،الكػػبلـ مهػػارة يف عاليػػة أكلويػػة إعملػػا ( ٔ) هػػي    الملريقػػةذلػػ ئصاصػػاخل أف

 التبلمي  حيث مباشرة، كاحلفظ احملاكة لئليضاح، تقنيات على يرك  تركي  ه ا الدرس
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 الػواردة كالتعػاري  كالسػياؽ ،اجملموعػة خػبلؿ مػن ثػاتكاحملاد كاجلمل، الكلمات تكرار

 اللغة استخداـ جتنب( ٖ) عليه، مث االستنتاج أمثلة من ينمللق ال م ،ياحث تعليمال يف

 خػػػػبلؿ مػػػػن بسػػػػرعة الشػػػػفوم االتصػػػػاؿ علػػػػى القػػػػدرة تػػػػدريب مت( ٗ) ، للمػػػػتعلم األـ

 بػػني التفاعػػل طنشػػا إنشػػا  يػػتم( ٘)ادلختلفػػة التفاعػػل أظلػػاط يف كإجابػػة سػػؤاؿ ادلخملػػط

 بينمػػػػا مثلػػػػة،األ شػػػػكل يف احلػػػػواف  تػػػػوفري بػػػػدكريػػػػدكر  ادلعلػػػػم حيػػػػث ،كالتبلميػػػػ  ادلعلػػػػم

 49 .كالتمثيل األسئلة، على اإلجابة زلاكاة، شكل يف االستجابة رلرد التبلمي 

 تعريف التقييم .ج 
 كلمػػة علػػى حتتػػوم الػػيت  ألساسػػيةبالكلمػػة ا  اإلصللي يػػة اللغػػة مػػن مشػػتق الكلمػػةهػػو  تقيػػيمال

 أك جيػػدة هػػو الشػػي  بػػأف باالعتقػػاد ادلتعلقػػة التقيػػيم حيػػث مػػن قيمػػة أك الكلمػػة'. قيمػػة'

 .جرا كهلم يكفي، ال أك يكفي مبا قوية أك ضعيفة ،افطئةاخل أك احلق سيئة،
 عاـ بشكل50

 التقػػػريي ادلعيػػػار باسػػػتخداـ األعػػػراض أك الشػػػي  يف للنظػػػر كالعمليػػػة التقيػػػيم تعريػػػ  يػػػتم

 أرقػاـ غػري شػكل يف.  إخل ،كافيػة غػري كافيػة قويػة، أك ضػعيفة ثاؿ،ادل سبيل على ،ادلعني

 .قياسيال غري تسمى عمليةال خبلؿ مجعها مت اليت
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 قياس مفهـو يشمل مال  عم،األ فهـوادل هو التقييم أف التفسري، ه ا إذل استنادان 

 .كضوحان  أكثر فهمال تكوف كلكي. االختبار

 قيمػػة حكػػم علػػى ينملػػوم نشػػاط أك لكػػائنا نوعيػػة حػػوؿ القػػرار حتديػػد عمليػػة التقيػػيم .ٔ
 .منتظمة بصورة كفّسر ،كحلل مج  اليت كادلعلومات البيانات إذل استنادان 

 . تقييم يف القرار صن يف  عملية االعتبارات كأحد ممللوب التقييم من ج   القياس .ٕ
 تسػػػػتخدـ أك رقميػػػة بيانػػػات علػػػى للحصػػػوؿ البلزمػػػة األدكات مػػػن كاحػػػدة االختبػػػار .ٖ

 51 .التقييم إجرا  يف االعتبارات كأحد القياس نتائج ي لتنف أداةك
 العربية اللغة ميتعل تقييم .2

 شػرح يف صلػاح ادلعلػم مػدل هػو مػا دلعرفػة كهػ ا. تقيػيمػلتاج ال ميالتعل عملية حتدث بعد

 تدريسػػه. مت م الػػ الػػدرس ضلػػو التبلميػػ  تػػدريب امتصػػاص الوقػػت نفػػس كيف س،الػدر 

 ليكػػوف ادلفيػد مػن سػػيكوف حيػثكػامبل   إعػػداد يػتمالػ م  التقيػػيم اجليػد هػو تقيػيمال

 52 .ميالتعل بأنشملة صلةتادل االستجابة

 ،اجلػوهر يف. تقيػيممبعػىن ال كهػي إال ادلتحػدة، ادلملكػة لغػة مػن يػأ  التقييم لغة

 شػػػػي  مػػػن( كمعػػػػىن قيمػػػة) النوعيػػػػة لتحديػػػد كمسػػػػتدامة منهجيػػػة عمليػػػػةهػػػو  تقيػػػيمال

                                                           
51

 Ibid, h. 6 
52

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (PT Raja Grafindo Persada 

Jakarta), h. 121 



 

 بأنشػملة الصػلة ذات53 .القػرار صػن  اإلفطػار يف راتكاالعتبػا ادلعايري بعض إذل استنادان 

 لتحديػػػد عمليػػػة أك فعػػػل هػػػو التقيػػػيم أف يف: متعػػػددة معػػػاف يتضػػػمن التقيػػػيم م،يالتعلػػ

 حيػث التعلػيم، قيمة حتديد عملية أك نشاط هو للتعليم التقييم بينما ما، شي  قيمة

 54 .نتائجه أك للجودة معلوما يكوف أف ؽلكن أنه

 تقييمال أهداؼ (أ 
 ادلػواد، (ٕ) الغػرض،( ٔ: )هػي رئيسػية،ال عناصرال أربعة يتضمن التعليم نامجبر  كل

 من للتحقيق احملدد اذلدؼ هو كاذلدؼ(. ٖٜٜٔ. تقييمال( ٗ) ك ،الملريقة( ٖ)

 ؽلكػنما  أك القدرات تفاصيل على حتتوم اذلدؼ صياغة. ميالتعل أنشملة خبلؿ

 حتقيػػػػػق. للتبلميػػػػ  علػػػػػيمالت برنػػػػامج هنايػػػػػة يف ادلسػػػػتهدفة الكفػػػػػا ات إذل الوصػػػػوؿ

 كهػػي إال خاصػػة، أنشػػملة خػػبلؿ مػػن معلومػػا يكػػوف أف ؽلكػػن احملػػددة األهػػداؼ

 أهنػػػا مػػػن الػػػرغم علػػػى. التعلػػػيم برنػػػامج مػػػن يتجػػػ أ ال جػػػ  اهػػػو  تقيػػػيم. الالتقيػػػيم

 إجػػرا  ؽلكػػن التنفيػػ ، يف. ميالتعلػػلقػػا   هنايػػة يف أك الربنػػامج، مػػن النهائيػػة ادلرحلػػة

 .ميالتعل عملية أثنا  أك ميالتعل ألنشملة ليةالعم منتص  يف التقييم
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 حتقيػػػػػق مسػػػػػتول دلعرفػػػػػة عػػػػػاـ بشػػػػػكل يلتعليمػػػػػا التقيػػػػػيم أنشػػػػػملة كهتػػػػػدؼ

 ميالتعلػػ أكػػاف يعػػرؼ تقيػػيمال أنشػػملة خػػبلؿ مػػن. الربنػػامج أهػػداؼ أك األهػػداؼ

 األهػػػػداؼ حتقيػػػػق عػػػن الكشػػػػ  إذل يهػػػػدؼ فقػػػط لػػػػيس التقيػػػػيم. ناجحػػػا أك ال

 مػػػن مب يػػػد. نفسػػػه التعلػػػيم أنشػػػملة فعاليػػػة نعػػػ الكشػػػ  أيضػػػا كلكػػػن التعليميػػػة،

 :يلي كما آخر، كص  يف عنها التعبري ؽلكن ادلوضوعي التقييم التفصيل

 دلا. أـ فعبل ادلقصود الغرض حتقق إذا دلعرفة ما .ٔ
 يدرسػهاأف  كينبغػي ادلػواد الكفػا ة الػيت بشػأف قػرارال اختػاذ علػى قػادرة لتكوف .ٕ

 للتبلمي .
  .للتبلمي التعلم نتائج دلعرفة .ٖ
 صػػػياغة ؽلكػػػن ألنػػػه كذلػػػك م،يالتعلػػػ لعمليػػػة كالقصػػػور الضػػػع  أكجػػػه معرفػػػة .ٗ

 .تحسنيال خملوات
 أك التػػػػارل، الربنػػػػامج إذل االنتقػػػػاؿ ؽلكػػػػن التبلميػػػػ  كػػػػاف إذا مػػػػا كتقػػػػرر ةعرفػػػػدل .٘

 .عبلجية إجرا ات اكتساب ينبغي
 التبلمي . صعوبات لتشخيص .ٙ
 55 .بعناية التبلمي  تصني  على قادرا كوفلي .ٚ

 56يمتقيمناف  ال (ب 
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 مث ،التبلميػػػ  مرسػػػخ مػػػن معػػػني مسػػػتول علػػػى احلصػػػوؿ ،(تصػػػفية) التحديػػػد (ٔ
 (.البنا  أساس) تدابري من كتدبري النتائج استخداـ ؽلكن

 ةويػاللغ القػدرة مػدل لوصػ  اسػتخدامه يػتم ،اللغويػة القػدرة قيػاس) الكفا ة (ٕ
 .العربية اللغة األجنبية بل ميالتعل يف فرديا للتبلمي 

 التبلميػػ  قػػدرة مػػدل دلعرفػػة اسػػتخدامه يػػتم ،(العامػػة ةالقػػدر  قيػػاس) الكفػػا ة (ٖ
 .اللغوية دلهاراهتم الملبقي التقسيم أك عاـ بشكل اللغة

 هػو ادلعػي ،(ميالتعلػ عمليػةل القصػور كأكجه الضع  نقاط ةعرفم) التشخيص (ٗ
 تعلم يف سهلة أك صعبة التبلمي  يواجهها اليت كالعقبات القصور أكجه مدل
 .ادلدركسة اللغة

 المستخدم لتقييما نوع .1
  ا الػ ختبػاراال يعػي قسػمني، إذل هتصػنيف كؽلكن النموذج إذل استنادان  اللغةاختبار  نوع

 كمػػنح اللتفتػػي  يتعلػػق فيمػػا فقػػط هػػو كادلوضػػوعي الػػ ا  فهػػم. ادلوضػػوعي ختبػػاركاال

 بػػػه قػػػـوثي م الػػػ كاالختبػػػار ادلعلػػػم بػػػه قػػػاـ الػػػ م الختبػػػارا صػػػياغة يفأمػػػا  درجػػػة،ال

 الػػيت كالضػػع  القػػوة مػوافطن لػػه منهػػا كػل االختبػػار، هػػ ا مػن النػػوعني بلكػػ. التبلميػ 

 يف التارل: كصفها سيتم
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 Op, Cit., Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (PT Raja Grafindo 
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 عنػػد ادلمتحنػػني مػػن قػػرارات أك آرا  تمللػػبي مالػػ  ختبػػاراال هػػو الػػ ا  ختبػػاراال (أ 
 .شكله من متنوعة رلموعةله   ا ال ختباراال ه ا. درجةال كمنح االمتحاف

 ال ا : االختبار أنواع (ٔ
: العبػػػارة اسػػػتخداـ: علػػػا قسػػػمني، إذل متباينػػػة هػػػي ،احملػػػّدد وصػػػ ال شػػػكل -ٔ

 .كغريهم مدل أين، كم،

 يهػدؼ أنػه. موضػوعيا يػتم أف ؽلكػن تتفتيشػه يف اختبػار هػو ادلوضػوعي االختبار (ب 
 االختبػػػػار هػػػػ ا نػػػػوع. قػػػػاؿادل اختبػػػػار شػػػػكلل ضػػػػع ال نقػػػػاط علػػػػى التغلػػػػب إذل

 .سلتلفة بأشكاؿ
 أنواع االختبار ادلوضوعي (ٔ

 ر بني الصحيح كاخلملأاالختيا -ٔ
 هنػاؾ أف البيػاف(. بيػاف) البيػاف مػن متنوعػة رلموعػة شػكلكانت األسئلة ب

 .ملأاخل كهناؾ الصحيح

 :ادلثاؿ سبيل على

 .خالد جديدة الكاسة: خ-ص

 .قريبة سةر ادلد مكتبة: خ ص

 متعددة خيار اختبار  -ٕ



 

 كغلػب. كامػل غري فهم عن اإلخملار أك الوص  من يتكوف االختبار ه ا

 لت كيػػدها قػػدمت الػػيت البديلػػة اإلجابػػات مػػن العديػػد مػػن كاحػػدة يػػاراخت

 .مبا

 :ادلثاؿ سبيل على

 ادلساكني.أ......... ك الفقرا  ضلبّ ضلن  لية:لتاا الصحيحة العبارات اخّت

 .ادلكن.د ادلسكني.ج ادلساكن.ب

 الت كيج اختبار -ٖ
 كػػػل. سلسػػػلة األجوبػػػة ك األسػػػئلة مػػػن سلسػػػلة مػػػن يتكػػػوف االختبػػػار هػػػ ا

 :ادلثاؿ سبيل على. سلسلة اإلجابة يف مسركد إجابة له اؿسؤ 

 سبة من الكلمات يف األ يسر!غ كلمة مناا ر ضح مكاف الف

 أ ب 

 القلم....يف اجيب  بنت

 ما ذا....الد رج كلد

 حسن....ما هر اجديد

 الشفوم االختبار -ٗ



 

 يشػػغل أف ينبغػػي. مػػن أج ائػػه ضػػاع الػػيت اجلمػػل مػػن يتكػػوف االختبػػار هػػ ا

 .منهم نمللب بأف الشعور هو كه ا. من التبلمي  الضائ   ادلقمل

 يف... مػػن أقػػـو! مناسػػبة كلمػػة غا فػػر ال مكػػاف يف ضػػح: ادلثػػاؿ سػػبيل علػػى

  لباكرا الصباح

 األقدـ. على يان ماش... إرل ي هب أيب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لثاالباب الث

 منهجية البحث

 

  مدخله البحث نوع .أ 

 النوعي الوصفي األسلوب باستخداـ ادليداين ثالبح يشمل نوع ثالبح من النوع ه ا
 57 .تبلعبال كجود دكف دثاليت حت حقيقة يف التحقيق أيضا ك بسيملة كصفيةكما 

 البحث. نوعيال ادلدخل باستخداـ ة ادلبحوثة، قامت الباحثةكلبادلش تتعلق
 ) هوما ك أك يعيةفطب حالة يف البياناتأف  اخلصائص ثلؽل م ال البحث هو النوعي

 عمليةهي  الكلمة تعي بينما رقم،ال أك رم ال شكل يف تغيري بلب ،(الملبيعيةاألحواؿ 
 أك ادلنهجي العمل أساليب أك كسائل باستخداـ معركفة غري سريةال عن الكش 
 58 .يكوف يف ادلسؤكلية أف كؽلكن االجتا ذك . البحثية األنشملة من سلسلة

 طريقة تعيين الموضوع .ب 

 ؽلكن اليت البلزمة البيانات. بحثال من ادلمللوب البيانات مصدر هو البحث عموضو 
 مبوضوع ادلتصلة كاألمور كالكائنات، كالوثائق، للبيانات كمصدر البشر من تناؿ أف
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 Ibnu Hajar, dasar- dasar penelitian kualitatif dalam pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo 
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58

 Moh Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif (Malang: UIN Maliki Press, 

2010), h. 175- 176 



 

ستبحثه  مال  وضوعادل تعري قامت الباحثة ب أكالن  ،البحث يف للبسافطة. البحث
 :التارل النحو على الباحثة

 

 

 .العربية اللغة معلم .ٔ

 المبونج بندر حليمكام  ٙ االبتدائية احلكومية درسةبادل اخلامس الص تبلمي   .ٕ
 نوع ،ه ا البحث يف. تلمي  ٜٕ ك ٕٗ من منهما كل يتأل  نيلفص من يتكوف

 كله. البحث موضوع حبث يتم أف السكافيهي  ةالباحث ادلستخدـ من ثالبح

 ميدان البحث .ج 
 بندر حليمكام  ٙ االبتدائية احلكومية درسةبادل ثحتقـو الباحثة بالب ،ا البحثه  يف

 .المبونج
 جمع البيانات تقنية .د 

 ما البيانات م جل الملرؽ بعضالباحثة  ستخدـت ا البحثه  يف البيانات على لحصوؿل
 :يلي
 طريقة المالحظة .2

 ادلبلحظػػػات كأخػػػ  راقبػػػةادل فطريػػػق عػػػن ذلػػػك كيػػػتم البيانػػػات مجػػػ تقنيػػػة  هػػػي ادلبلحظػػػة
 ؽلكػن ال الػيت البيانػات تع يػ  إذل يهػدؼ الملريقة ه  59 .ادلبحوثة اضأعر  يف منهجية

 ادلراقبػػػةب تجربػػػةال بتسػػػجيل تفسػػػري  ؽلكػػػن آخػػػر كصػػػ  يف. احلقيقػػػة مػػػ  تتعػػػارض أف
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Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodoogi Penelitian, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2009), h . 70 



 

 باألحػػػداث يتعلػػػق فيمػػػا ثالبحػػػ موضػػػوع علػػػى تظهػػػر الػػػيت األعػػػراض ضلػػػو ةنهجيػػػادل
 أك ادلشػػّتكة دلبلحظػػةاب كادلعػركؼ ،ادلوضػػوع موقػػ يف  ،ادلبلحظػة يػػتم حيػػث ،كالوقػائ 
 .ادلباشرة ادلبلحظة

 يف مباشػػرة بادلشػػاركة الباحثػػة تقػػـو حيػث( ادلشػػاركة) بادلشػػاركة ادلبلحظػػةتقنيػة 
 لبياناتل كمصدر ـيستخد أك ادلبلحظة معه غلرم ال م لشخصل يةاليوم نشملةاأل

 اليت البيانات ألف بادلشاركة، ادلبلحظة تقنيةه ه استخداـب الباحثة قامت60 .البحثية
 معرفػةحػر ك  ثاقبػان  ،أكمػل سػتكوف ادلبلحظػة   هبػ الباحثة قبل من عليها احلصوؿ مت

 مجعهػػػا تريػػػد الػػػيت للبيانػػػات بالنسػػػبة أمػػػا. يبػػػدك سػػػلوؾ أم مػػػن عػػػىنادل مسػػػتول علػػػى
 :الباحثة

 ة.رسادلد ةلبيئ الظركؼ (أ 
 .رسللمد التحتية كالبنية يةلتعليما ادلرافق (ب 
 .العربية اللغة ميتعل يف التبلمي  على للمعلم كالتعلم التعليم أنشملة (ج 
 المقابلةطريقة  .1

 يف 61.ادلقابَػل مػن معلومػات علػى للحصػوؿ ادلقابِػل يقػـو بػه وارهي احلػ ادلقابلة فطريقة
 فطريػػق عػػن ادلقابلػة يعػػي النػوع فهػػ ا ،احلػرة كادلرشػػدة ادلقابلػػة اسػتخداـ يػػتم ،تنفيػ  
 أف ؽلكػػن كلكػػن حيح،صػػ بشػػكل ترتيبهػػا مت قػػد الػػيت الرئيسػػية األسػػئلةإفطػػار  فطػػرح
 للحصػوؿ هػ   الملريقػة سػتخدـت. ادلشكلة عن تبتعد بلب تنفي   يف بادلقاِبل يملور
 ادلتعلقػػة األخػػرل كالرفطػػب كالػػرأم، كالػػداف ، بالتصػػور، يتعلػػق فيمػػا بيانػػاتال علػػى

 .العربية اللغة ميتعلب
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D) 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 204 
61
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Cipta, 2010), h. 198 



 

 طريقة الوثيقة .0
هػ    الباحثػة اسػتخدـ. كادلبلحظػة ادلقابلػة فطريقػة الستخداـ تكملة ه   الملريقة هي

 شػػكل علػػى الػيت األشػػيا  حػػوؿ مكتوبػة كثيقػػة ضلػػو البيانػات علػػى الملريقػة للبحػػث
هػػػ    اسػػػتخداـ يػػػتم. كغريهػػػا كالصػػػور كاجملػػػبلت، كالصػػػح  الكتػػػب، يوميػػػات،ال

 :عن بيانات على للحصوؿالملريقة 
 بنػػػػدر حلػػػػيمكام  ٙ االبتدائيػػػػة احلكوميػػػػة درسػػػػةادل مػػػػن اخللفيػػػػة البيانػػػات ضلػػػػو (أ 

 .نجالمبو 
 كالتبلمي . ادلعلم ضلو البيانات (ب 
 حلػيمكام  ٙ االبتدائيػة احلكوميػة درسػةادل مػن ادلخململػة الػربامج ضلػو البيانات (ج 

 .العربية اللغة ميتعل ، خاصةميالتعل إفطار يف المبونج بندر
 تحليل البيانات . ج

 اذلػ  ادلهمهػة البيانػات كاختيػار عػدادإل الباحثػة سػعىت ،كػامبل البيانػات مجػ  يػتم أف بعد
 كؽلكػن عػىنادل البيانػات علػى ػلتػوم حيػث البيانػات حتليػل أك معاجلػة كك لك البحث،

 .عموما االستنتاج تستخدـ أف
  :يلي كما التقنية استخداـ ؽلكن البيانات، حتليل ه   فطريقة يف

 النوعية البيانات حتليل .ٔ
 حتليػػل. نػػوعيالوصػػفي ال التحليػػل فطريقػػة اسػػتخداـ مجعهػػا، مت الػػيت البيانػػات حتليػػل يف

 لشػػػػرح الكلمػػػػات اسػػػػتخداـ إذل دتيػػػػل الػػػػيت التحليػػػػل فطريقػػػػة هػػػػو وصػػػػفيال النػػػػوعي
 62 .عليها احلصوؿ مت اليت البيانات أك الظاهرة
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 أظلػػػاط الباحثػػػة سػػػتخدـت مث النػػػوعي، الوصػػػفي التحليػػػل فطريقػػػة باسػػػتخداـ
 الوقػػػػائ  مػػػػن تبػػػدأ التفكػػػػري فطريقػػػة ة هػػػػياالسػػػػتقرائي الملريقػػػة. االسػػػػتقرائي التفكػػػري
 .العامة احليقة مث أخ  االستنتاجات  كاألحداث ،ةاخلاص

 عنهػػػا أعربػػػت الػػػيت البيانػػػات حتليػػػل تقنيػػػة هػػػي ـدلسػػػتخدا التحليػػػلتقنيػػػة 
 :األنشملة ثبلثة يسمل

 البيانات حتديد (أ 
 لبيانػػػاتل كالتغيػػػري كاالسػػػتخبلص كالّتكيػػػ ، التحديػػػد عمليػػػةهػػػو  البيانػػػات حتديػػػد

 البدايػػة مػػن عمليػػة البحػػث، ؿخػػبل العمليػػة هػػ   جتػػرم. ادليػػداف مػػن احملصػػولة
 مػن عليهػا احلصػوؿ يػتم: ادلثاؿ سبيل على البداية، يف. البحث يف النهاية إذل

 مجػػػ  أثنػػػا . البيانػػػات جلمػػػ  كادلػػػدخل كادلشػػػكلة، ادلفػػػاهيمي، اإلفطػػػار خػػػبلؿ
 ادلواضػي ، عػن بحػثكال ،ادللخػص، الرمػوز جعػل ادلثػاؿ: سبيل على البيانات،

 كظيفتها. منفصبل كليس التحليل، من ج   لتحديدا. كغريها ادل كرات ككتابة
 أف حيػػث تنظػػيمالك  ،كالرمػػي مػػا ال ػلتػػاج ،كالتوجيػػه تصػػني ،كال حػػادة،لل هػػي

 سػػػػيتمك  البيانػػػػات بحػػػػثبال الباحثػػػػة قامػػػػت التحديػػػػد عمليػػػػة. التفسػػػػري ؽلكػػػػن
 .أعلم الباحث أهنم شعرال ين ت اآلخرين ادلخربين م  التحقق

 لبياناتا عرض (ب 
 كاختػػػػػاذ االسػػػػػتنتاجات سػػػػػتخبلصاال ؽلكػػػػػن ادلرتبػػػػػة البيانػػػػػات مػػػػػن رلموعػػػػػةهػػػػػو 

 ،كادلصػفوفات الوصػفي، الػنصهػو  للعػرض الشػكل كػاف. البلزمػة اإلجرا ات
 القػػػرا ة يفيعػػػي للتسػػػهيل  كاذلػػػدؼ. كادلخملػػػط كالشػػػبكات البيانيػػػة، كالرسػػػـو

 لبيانػاتا عػرض. العرض جيدا تكوف أف ينبغي كل لك،. النتائج كاستخبلص
 العمليػػة، هػػ   يف. البيانػػات حتديػػد يشػػمل حػػر التحليػػل، مػػن جػػ   أيضػػا هػػو

 ،األكذل اجملموع أك فئاتال إذلادلتساكية  األشيا  من تصني قامت الباحثة بال



 

 مػػػن تتكػػػوف الػػػيت األظلػػػاطيظهػػػر  اجملموعػػػات كػػػل. جػػػرا كهلػػػم ثػػػة،الثال ،الثانيػػػة
 بصورة لويةاألك  ذات البيانات أك ،اليت يكوف يف شكل التدرج الفرعية األظلاط

 عػػن بعضػػها أك األحػػواؿ ادلنفصػػلة التفػػاعبلت لفهػػم سػػهلاأل علػػهجل منتظمػػة،
 أسػػػػاس علػػػػى البيانػػػػات قامػػػػت بتفصػػػػيل العمليػػػػة، هػػػػ   كيف. اآلخػػػػر الػػػػبعض
 .األساسية ادلواضي 

  التحقيق أك أخ  االستنتاج (ج 
. النشػػػاط الكامػػػل لتكػػػوين األنشػػػملة مػػػن كاحػػػد جػػػ   رلػػػردهػػػو  االسػػػتنتاج أخػػػ 

 الػيت ادلعػاين كأكػد. البحػث إجػرا  أثنػا  أيضػا التحقػقك  السػتنتاجا أخ  كغلرم
 ادلتعلقة ادلقّتحات صياغةب الباحثة قامت ادلرحلة، ه   يف. البيانات من ظهر

 البيانػػػػات، ضلػػػػو ادلناقشػػػػة مػػػػرارا مث ثالبحػػػػ نتػػػػائجك كقػػػػدمت ادلنملػػػػق، مببػػػػادئ
 يعػي تقػدًن ةالتاليػ كاخلملػوة. اتاالقّتاحػ صػياغةك  ،ادلنفصلة البياناتتفصيل ك 

 63 .ادلوجودة النتائج عن ختتل  "اجلديدة النتائج" م  البحث، نتائج
 حتليػػل يف ادلػػ كورة اخلملػػوات أف نفهػػم أف ؽلكننػػا أعػػبل ، االقتبػػاس مػػن

 تصبح حر ادليداف مرة اخرل من البيانات نتائج ترتيب تصني  أم البيانات
، للتسػػهيل ال أكتاجػة احمل للفئػػات األكلويػة حتديػد هػػي األكذل اخلملػوة. منهجيػة

، األكلويػػة بعػػد ملػػوةاخل يعػػي اكتمػػاؿ مػػدل لتحديػػد الثالثػػة كاخلملػػوة. يف عرضػػه
جعلػػػػت  العمليػػػة هػػػ   يف ذلػػػػك إذل باإلضػػػافة التفصػػػيل أسػػػػاس علػػػىكترتػػػب 

 الباحثة باالستنتاج من التفصيل.
 يعػػػػػي االسػػػػػتقرائي التفكػػػػػري اسػػػػػتخداـيف االسػػػػػتنتاج قامػػػػػت الباحثػػػػػة ب

تلػك  من مث اخلاصة الوقائ  من األحداث أك الوقائ  من مللقين ال م التفكري
 .عامة خصائص ذلا اليت التعميماخلاصة قاـ برسم  الوقائ 
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 تػرل سػوؼ كفيػه النػوعي، البحػث ظلوذج هناالباحثة  تستخدـ سوؼ
 سػػػوؼ ادلملػػػاؼ هنايػػػة كيف مث عاجلتهػػػامب مث تقػػػـو ادليػػػداف، يف البيانػػػات الباحثػػػة

 .احملصوؿ م  الباحثة هو ما من وص ال أك التعبريب تقـو الباحثة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رابعالباب ال

 المناقشةو  البحث نتائج

 

 الوصف العام لميدان البحث .أ 
 المبونج بندر واي حليم 6 االبتدائية الحكومية لمدرسةل التاريخ التأسيسي .2

 احتياجاتب يق  المبونج بندر حليمكام  ٙ االبتدائية احلكومية مدرسةلل التأسيس

 حر موجودة تكن دل حليم كام يف ،الوقت ذلك يف االبتدائية ادلدرسة وضل اجملتم 

 ؤسسةادل توفرل ٜٛٙٔ عاـ يف أنشئت اليت الدينية ادلدارس لتأسيس بادرةادل ظهرت

 .كالتارلمؤسسها   م  ادلباشر، زليملة يف للمجتم  ارمسي اإلسبلمي يةتعليمال

 Sugi Pranotoالسيد  (أ 
 Danuriالسيد  (ب 
 Miyonoالسيد  (ج 
 Suroyoلسيد ا (د 

 ٖٔ٘ٗ مساحتها ،(ادلرحـو) فلاك السيد األكقاؼ أرض على تأسست ادلدرسةه   

أف  بعد. مرب  مّت ٕٙٗٓ للبنا  تستخدـ اآلف للمبىن بالنسبة أما. دتاما مرب  مّت

حاؿ  ٕٜٜٔ عاـ يف مث الفّتة، أجل من اإلدارة فّتة من بدكر قامت ادلدرسة 



 

 المبونج بندر مدينة حليم كام بتدائية احلكوميةاإل مدرسةيكوف  إيبتيدايية مدرسة

 عاـ الثاين: العدد إندكنيسيا الدينية الشؤكف كزير من قرارال صدر الرسالة م 

مسيت   المبونج بندر اإلبتدائية احلكومية درسةادل ٙ ٕٗٔٓ عاـكيف  ،ٕٜٜٔ

 زيرك  من قرار الرسالة خبلؿ من المبونج بندر ٙاإلبتدائية احلكومية  درسةبادل

 يف ادلعينة مدرسة اسم تغيري حوؿ ٕٗٔٓ عاـ حبلوؿ ٚ٘ٔ رقم رم الدينية الشؤكف

 ٙاإلبتدائية احلكومية  درسةبادل تأسيسها، من  .اآلف حر ٕٗٔٓ بريسبتم ٚٔ

 كما هي اليت ادلدرسة سرئي دكراف معدؿ شهدت احلاضر الوقت حر المبونج بندر

 :يلي

 Miyonoالسيد  (أ 
 Hamamiالسيد  (ب 
 Abdullahالسيد  (ج 
 Saiduri Ariالسيد  (د 
 Sugito Saripinالسيد  (ق 
 Suroyoالسيد  (ك 
 ٖٕٓٓ-ٕٜٜٔالعاـ  Saidi Rahmanالسيد  (ز 
 ٕٗٓٓ -ٖٕٓٓالعاـ  Abdul Rahmanالسيد  (ح 
 ٕٕٔٓ-ٕٗٓٓالعاـ   Dra. Upik Dahlenawatiالسيدة  (ط 
 ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓالعاـ   Dra. Hj. Nurlaily, M.M.Pdالسيدة  (م 



 

 إذل اآلف Khoiri, S.Agالسيد  (ؾ 
 التعليم نوعية لتحسني اجلهد غلرم هو ،Khoiri  السيد قيادة تحت

 كقيمة إغلابية هناؾ أف حيث الشعب اهتماـ ج ب زلاكلة عن فضبل كالتدريس،

 .المبونج بندر ٙاإلبتدائية احلكومية  درسةبادل دراسةال يف أكرب

 المبونج بندر واي حليم 6 االبتدائية الحكومية لمدرسةل والرسالة ،الرؤية .1
 المبونج: بندر ٙاإلبتدائية احلكومية  مدرسةلل رؤيةال ( أ

 يكوف كمسؤكلة، ،ستقلةكادل  كي،كال ،كاإلبداعي ،اهرادل ،ادلسلمني التبلمي  جعل

 .كتعاذل سبحانه اك كيتقي النبيلة،

 :المبونج بندر ٙاإلبتدائية احلكومية  مدرسةالرسالة لل ( ب
 .كادلوظفنيللمعلمني  ادلهنية حتسني (ٔ
 .ادلدرسة عناصر مجي   أدا حتسني (ٕ
 .اإلسبلمي الديي التعليم ضلو التبلمي  شلارسة حتسني (ٖ
 ة.دعمادل التحتية كالبنية ادلرافق حتسني (ٗ
 ادلناهج خارج كك لك األكادؽلية األنشملة ميداف يف التبلمي  إمكانات زيادة (٘

 .الدراسية
 نجالمبو  بندر واي حليم 6 االبتدائية الحكومية لمدرسةلأحوال المعلمين  .0

 الالمبونج  بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية دلدرسةبا كالتعلم التعليم عمليةيف 

 ادلعلمني كميةاألحواؿ ك  اإلدارةمساعدة موظفي  عن فضبل دلعلمني،ا وجودؼللو ل



 

 تثقيفية بأنشملة القياـ يف حتياجاتيوافر اال كادلوظفني ادلعلمني م  اليت كادلوظفني،

 المبونج بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية دلدرسةبا علموفادل. إضافية كتعليمية

 :يلي كما ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ عاـ يف

 2الجدول

 واي حليم 6 االبتدائية الحكومية لمدرسةلأحوال المعلمين والموظفين 

 احلالة الوظيفة/ الدرس رقم التوظي  األمسا  الرقم
اخللفية 

 التعليمية

ٔ Khoiri, S.Ag 197001022007011041 
Kepala 

Sekolah/B. Arab 
PNS S1 

ٕ Apriyati, S.Pd.I 198404102007102001 
Wali Kelas 

1a/Matematika 
PNS S1 

ٖ Sabta Ma’rifah, 

S.Pd.I 
197902051999032002 

Wali Kelas 

1b/Qurán 

Hadist 

PNS S1 

ٗ Nurjanah, S.Pd.I 197610011999032001 
Wali Kelas 

1c/B.Lampung 
PNS S1 

٘ Nur Fatonah, 

S.Pd.I 
198107262009122003 

Wali Kelas 

1d/Fiqih 
PNS S1 

ٙ Siti Zaenaf, 

S.Pd.I 
198302042005012001 

Wali Kelas 

2a/PKn 
PNS S1 

ٚ Sukminah, 

S.Pd.I 
196702231991012001 

Wali Kelas 

2b/Akidah 

Akhlak 

PNS S1 

ٛ Harani Vitriani, 

S.Pd 
198005172003122002 

Wali Kelas 

2c/SKI 
PNS S1 

ٜ Ayumas, S.Pd.I 197108261994032001 
Wali Kelas 

2d/KTK 
PNS S1 



 

ٔٓ Nurbaiti Adnin, 

S.Pd.I 
195603041979032003 

Wali Kelas 

3a/Akidah 

Akhlak 

PNS S1 

ٔٔ 
Masroro Hasta 

Handayani, 

S.AG 

197604302000032002 
Wali Kelas 

3b/Fiqih 
PNS S1 

ٕٔ Nur Asiah, 

S.Pd.I 
196809021993032002 

Wali Kelas 4a/B. 

Lampung 
PNS S1 

ٖٔ Pili Fajri, S.Pd.I 
198410202006041001 Wali Kelas 

4b/BBQ 
PNS S1 

ٔٗ Cahri Hidayat, 

S.Pd.I 
197906052005011008 

Wali 

Kelas/Penjaskes 
PNS S1 

ٔ٘ Ervina, S.Pd 197709251999032003 
Wali Kelas 

5b/B.Inggris 
PNS 

S1 

 

ٔٙ Tri Maylina 

Widyastuti,S.Pd 
- 

Wali Kelas 

6a/IPS 
GTT S1 

ٔٚ Septianingsih, 

S.Pd.I 
198011202007102002 

Wali Kelas 

6b/B. Indonesia 
PNS S1 

ٔٛ Afrida Erni. D., 

S.Pd.I 
195908021984012001 

Guru B.Studi 

Kesenian 
PNS S1 

ٜٔ A. Syarifuddin, 

A.Ma 
195612271981031004 

Guru B.Studi 

IPS 
PNS D2 

ٕٓ Nur'aini, S.Pd.I 195603051979032002 
Guru B.Studi 

PKN 
PNS S1 

ٕٔ Hj. Murniati, 

S.Pd.I 
195707081979032002 

Guru B.Studi 

IPA 
PNS S1 

ٕٕ Febri Catur 

Saputra, S.Pd.I 
- 

Guru B.Studi 

Komputer 
GTT S1 

ٕٖ 
Annisa 

Rahmawati, 

S.Pd 

- 
Guru B.Studi 

Matematika 
GTT S1 

ٕٗ Amrulloh 

Rofa’i, S.Pd 
- 

Guru B.Studi 

Bahasa Arab 
GTT S1 

ٕ٘ Rosina 

Bahsan,S.Ag 
195804141983032001 TU PNS S1 

ٕٙ Agung Kurnia 198603242009101001 Bendahara PNS  



 

ٕٚ 
Okta Ria 

Supemi Hany, 

A.Md 

- Staf TU Honorer D3 

 

 

االبتدائية  بالمدرسة الخامس الصف في العربية اللغة تعليم في المعلم داءأ .ب 
 المبونج بندر واي حليم 6 الحكومية

 االبتدائية بادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة تعليم ميتعل يف ادلعلم أدا  دلعرفة

 ،ادلبلحظة فطريقة استخداـقامت الباحثة ب المبونج بندر حليم كام ٙ احلكومية

 .كالوثائق ،كادلقابلة

 تدريس في الخامس الصف في العربية اللغة تعلم عملية في المعلم أداء .2
  المبونج بندر الحليم واي 6 نيغيري إيبتيدايية مدرسة

 فيها ػلدث اليت بويةالّت  للعملية ساسيةاأل نشملةاأل لأحد هي التعليمية لعمليةا

 ادلواد تشمل للدراسة ادلكونة ناصرللع بالنسبة أما. كالتبلمي  ادلعلم بني التفاعل

 كسائل كاستخداـ فطريقة التعليم كادلعلم، ،التبلمي  ،التعليمية األهداؼ ،التعليمية

 .للتعليم اإلعبلـ

 يف تكوف أف غلب اليت كادلهارات كاخلربة القدرة هو ادلعلم أدا  مفهـو

 .تقييمال حر ميالتعل تنفي  م،يالتعلختمليط  تشمل اليت ميالتعل عملية يف ادلعلمني



 

 الص  يف العربية اللغة ميتعل يف ادلعلم ألدا  ادلبلحظة نتائج إذل استنادان 

 ت الباحثةعلم قدالمبونج  بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية بادلدرسة اخلامس

 بادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة سدر  ميتعل عملية ادلعلم يف أدا  أف

 :يلي كما المبونج بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية

 األخبار كاالستفسار بقوؿ السبلـ سالدر  ادلعلم فتح ميالتعل عملية بداية يف (أ 
 .العربيةاللغة ب للتبلمي 

 .ادلاضي الدرس عن التبلمي  ادلعلم سأؿ (ب 
 ".اجللوس غرفة "يف ادلناقشة موضوع أك عنواف بإعملا  ميالتعل ادلعلم بد  (ج 
 م  التبلمي . "اجللوس غرفة يف" حوؿ اعدالقو  إعملا ك  ادلعلم شرح (د 
 .إندكنيسيا لغة استخداـقاـ ادلعلم بالشرح ب (ق 
لّتمجة  كاحد كفطالب "اجللوس غرفة يف" قرا ةال عادةإل التبلمي  أحد ادلعلم سأؿ (ك 

 .اإلندكنيسية باللغة قرائته
 ادلعلمسأؿ  ،التبلمي  فهم الختبار ،شرح ادلعلم عن التبلمي  من ادلعلم سأؿ  (ز 

 .ادلعىن م  جنب إذل جنبا "اجللوس غرفة يف" بالتناكب  كرلل بلمي الت
 إعملا  كحتديد السبورة على السؤاؿ كتابةب قاـ ادلعلم الكايف يعترببعد أف  (ح 

 .سيجيب األسئلة ال ين للتبلمي  الوقت
 .األماـ إذل التقدـب ه ا السؤاؿ يأمر على اإلجابة يستملي  ال م التلمي  (ط 
 لبكفط "اجللوس غرفة يف" لقرا ة التبلمي  ادلعلم فطلب يعي القادمة األنشملة (م 

 .حلفظها
 .غرفة اجللوس يف حوؿ ستنتاجاتاال تقدًنب قاـ ادلعلم (ؾ 



 

 .بقوؿ السبلـ يالتعلم ؼلتتم ادلعلم (ؿ 
 بادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة ميتعل عملية ادلعلم يف أدا  ذلك

 ٜٓ هو اللقا  كلل كقت احلصة. المبونج بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية

 اليت ادلواد على التبلمي  دتكنيإذل  هدؼي تلك الملريقة باستخداـ ادلعلم أدا . دقيقة

 .حوؿ ادلفردات جيدة معرفة لديهم حر من ادلعلم تدريسها غلرم

 بالمدرسة الخامس الصف في العربية اللغة تعليم في للمعلم األداء طريقة .1
 المبونج بندر حليم يوا 6 الحكومية االبتدائية

 قاـ ادلعلم العربية، اللغة ادلعلم أدا  التعليم يف أف ادلراقبة خبلؿ من معرفتهاؽلكن 

 كما ،ٖٕٔٓ للمنهج للمدخل العلمي العربية كتاب ميتعلال مواد استخداـب

فطريقة السمعية  ادلباشرة، الملريقة تشمل فطريقة التعليم متعددة ادلعلم يستخدـ

 اللغةلدرس  ادلعلممن ادلقابلة م   بينما. ريقة القواعد كالّتمجةفط كأيضا ،الشفوية

 .ةنتقائييستخدـ الملريقة اال األحياف بعض يف أنه ،أمر اك رفاعي كهي إال العربية،

 ادلعلم حيث األجنبية باللغة عرض ادلواد التعليمية كيفية هي ،الملريقة ادليباشرة (أ 
عند  التلمي  لغة استخداـ دكفك  ،للتقدًن األجنبية اللغة ـيستخد مباشرة
 ،الكبلـ مهارة يف عالية أكلوية إعملا (  ه   الملريقة هي خصائص. التعليم

 استخداـ. مباشرة كاحلفظ احملاكة لئليضاح، تقنيات على يرك  تركي  ه ا الدرس
 ميتعل يف أف ادلعلميقوؿ  ،التعليم عملية بداية يف كهي إال األساليب، ه  



 

 أف حيث ادلقصود هو كه ا العربية، اللغة باستخداـ دأيب أف غلب ادلفردات
 النحو علم وفعرفي أهنم فقط كليس اللغة العربية مساع على اعتادكا التبلمي 

 .الكبلـ على القدرةليهم ع لتدريب أيضا كلكن فقط،
 مث الكبلـ االستماع من يبدأ ال م ميالتعل فطريقة يعي فطريقة السمعية الشفوية (ب 

 مث الكبلـ، هي األكذل اللغة أف افّتاض على الملريقة ه   كيستند. ذلك بعد
 مث اجلملة أك الكلمة شكل يف للغة باألصوات يبدأ أف غلب اللغة تدريس
ادلفردات  يقوؿ ادلعلم ميالتعل عملية كيف. كالكتابة القرا ة يف التعلم قبل ،انملقه

 التبلمي  تساعد أف ؽلكن الملريقة هب  . ادلعلم بعد يكررها التبلمي  متبادال مث
 حفظ يف أيضا أكد ادلعلم ألف. دلعلما من القواعد حفظ على بسهولة أكثر

 .كالبديل ه   الملرية يستخدـ مث القواعد
 من تكوفت اليت كانت ادلواد هي فطريقة التعليم فطريقة القواعد كالّتمحة، يتم (ج 

 مث قصرية،ال نصوصال ترمجة السياؽ، دكف الكلمات ترمجة ،حفظ القواعد
 بعض يف كقدـ ،التبلمي  إذل القواعد ظحف أيضا ادلعلم ؤكدي. النص فسريت

 .القواعدتلك  لتحفيظ اخلاصة الوقت األحياف
 الملرؽ من ادلهمة ج ا األ مناليت ينتف   الملريقة لحدا الملريقة اإلنتقائية، هي (د 

لكل  ادل ايا من االستفادةك  فطرؽ عدة بني غلم  ه   الملريقة. قبلها موجود
 األغراض جلمي  مناسبة كاحدة فطريقة توجد ال ألف التعليم، تبسيطلالملرؽ 
 إذل يهدؼ التعليم يف ألف. التعليمية الربنامج كمجي  كالتبلمي  ادلعلمني كمجي 
 احتياجات يبلئم اليت الملريقة اختيار يف رةحب ادلعلمنيف التبلمي  احتياجات تلبية

 التعليمية األهداؼ حتقيق نؽلككي  ادلعلمب الملريقة ه   كتستخدـ. التبلمي 
 .صحيح بشكل



 

 ال اخلامس الص  لتبلمي  العربية اللغة ميتعل يف ادلعلم أدا  التعليم، عملية يف

 دعمت اليت اإلعبلـ كسائل اإلعبلـ، كسائل عن فضبل االسّتاتيجية، ستخدـي

 يب،التدر ك  كدتارين كأجوبة، أسئلةمث  ادلواد، تسليم م  ػلدث عادة ميالتعل م،يالتعل

 عن البحث التبلمي  من فطلبك  معني نص ادلعلم يعملي األحياف بعض كيف

ادلفردات  تملبيقيستمليعوف يف  أيضا التبلمي  ليكوف كذلك ،ادلفردات ادلدركسة

 .معني مجلة يفادلعلومة 

  الخامس الصف في العربية اللغة مادة تعليم .0
 بندر حليم كام ٙ كوميةاحل االبتدائية بادلدرسة العربية اللغة ادلعلم كتاب ـاستخد

 ادلواد بداية. ٖٕٔٓ عاـللمنهج  العلمي ادلدخل العربيةاللغة  كتاب هو المبونج

 غرفة يف" يف ٖٕٔٓ عاـللمنهج  العلمي ادلدخل العربيةاللغة  كتاب من التعليمية

 يف غرفة ،اجللوس غرفة يف لوافاأل: ادلواد ه   كتشمل ."ص ادلق يف" حر "اجللوس

 بينما. ٔ الدراسي الفصليف  فهمال على قاـ ادلعلم بالّتكي  احلديقة، اكرة،ادل 

 ادلفص ، يف ادلدرسة، مكتبة يف الفصل، يف: كتشمل الثاين الدراسي الفصل

 . كتبةادل يف األدكات



 

 اللغة ميتعل ه ا يف التبلمي  قبلمن  حتقيقها يتعني زلددة أهداؼكهناؾ 

 صحيحكال يدااجل بشكل التمثيل جيدا، تلفيظ التبلمي  يكوف أف ينبغي العربية

بادلمدرسة  اخلامس الص تبلمي   مواد يكوف حر. مباشرة ادلواد يستمرّ  كادلعلم

 ادلعلم أدا  السنني، كرمر  على األحياف بعض يف متنوعة نفسهاإلبتدائية احلكومية 

 من م التبلمي تعلّ  اليت األخرية ادلواد من ارستمر باال يبدأ كعادة العربية اللغة ميتعل يف

 .السابق الص 

 يشعر مبلئما ٖٕٔٓ ادلناهجيف  للمدخل العلمي العربية كتاب استخداـ

 فهم،لل سهل مواد  عرض ألف ،اإلبتدائية مدرسة مستول مثل ادلبتدئني دلستول

التبلمي   فهمي كسوؼ معقد، غري ادلواد. التبلمي  فهم سهلل جدان  داعمة كاألمثلة

 أكثر إذل األساسيةادلواد  من يبدأ ميالتعل أف حيث العربية للغةا علـو تقافتدرغليا إل

 .صعوبة

 عملية لتسهيل عربية اللغة كتاب له يكوف أف تلمي  كل من ممللوب

 التبلمي  سببب يف السبورة كأمثلة قواعد لكتابة ادلعلم ػلتاج دل كبالتارل م،يالتعل

 ساعدي أف ؽلكن ،شرح ادلعلم عرض أثنا  ادلواد استماعك  اهتماـأك  مباشرة ادلبلحظة

 .ميالتعل كقت تبسيط يف



 

 االختبار م  عادة التبلمي  تقييمقاـ ادلعلم بال العربية اللغة يف تعليم

 نتائج اآلف حر فقط، كاحدة مرة االختبار الشفوم بينما. كاحلفظ ،التحريرم

ال يتج   من  أف من الرغم على جيدة كانت للمعلم كفقا التبلمي  االختبار

 .ادلوجودة ادلشاكل

 اللغة ميتعلكاف  المبونج بندر حليمكام  ٙ االبتدائية احلكومية درسةبادل

 ميلتعلا عند (RPP) التعليم تنفي  خملة صمم ادلعلم. ٖٕٔٓ عاـ هجبادلن العربية

 أف يستمرّ  بادلادة، ليس ،التبلمي  حالة يف بالنظر تلقائيان  كانت الملريقة ادلستخدمة

 .كادلنهج التعليم تنفي  خملة كفقا ادلعلم

االبتدائية  بالمدرسة الخامس الصف في العربية اللغة تعليم المعلم في أداء .4
 المبونج بندر واي حليم 6 الحكومية

 العملية صلبهي  كالتعلم كعملية التعليم التعليم، عمليةغي  احلربة رأس هو ادلعلم

 سلتل  يف  تضرب اليت حداثاأل من العديد كالتعلم أف عملية التعليم نظران  ،الّتبوية

 أساس على كالتبلمي ، ادلعلم عملية منهي  كالتعلم التعليم عملية. فهـوادلك  األرا 

 .معني هدؼ لتحقيق التعليمية األكضاع يف حتدث اليت ادلتبادلة العبلقات



 

. نفسه ادلعلم دا أل التعليم عملية صلاح على ادلعلم أدا  تأثري قدرة مستول

 :ؽللكه ادلعلم أف غلبال م  ادلعلم أدا  من عضلب بالنسبة أما

 التعليم برنامج ختمليط (أ 
 دل إذا بأف االفّتاض إذل يستند أنه. ميتعللل التخملة جعل هو التعليم برنامج ختمليط

 كاس  نملاؽ على  يّتكّ  البأف  فرصة ككانت ،اجليد اإلعداد لدم ادلعلم يكن

 إذل إشارة يف. كاضحة إشارة دكف االرجتاؿب القياـ إذل ؽليل حر كرمبا مفتوحة،

 نفسية عن فضبل ادلادية إما جيد ميتعل بإعداد للقياـ ادلعلم يرجى ذلك،

 .ميالتعل عملية إذل تؤدم اليت النفسية كالظركؼ

 كظيفة التعلم، خملةبكتابة  معلم ادعى م،يالتعل بأنشملة القياـ قبل

 دتاما كوفست ميالتعل عملية حر ادلقبل، دا يف األ ادلعلم تيسري هو التخمليط

 .ككفا ة كفعالية صحيح، بشكل النسب

 كهي إال م،يالتعل أشكاؿ كهناؾ ادلدرسة، يف التعليم عمليةل ادلمارسة يف

 :إعداد

 اللغة العربية. ادلواد حتليل (ٔ
 .الدراسيللفصل  الربنامجك  الربنامج السنوم (ٕ
 .التعليم كحدةي/ سادر ال ادلنهج (ٖ



 

 إعداد التعليم. (ٗ
 .كالتاهيل تحسنيال برنامج (٘
 

الت م  أيضاكاألصدقا   ادلدرسة مدير يساعد ادلعلم عادة اخلملط مخس جعل يف

 ادلعلم منظمة من النوع ه ا. للمواد الدراسية ادلعلمني رللس يفؽلكن التشاكر 

 .درسةكل ادل الحتياجات مصممة عادة

االبتدائية  درسةبادل العربية اللغة معلم ال م ؽللكه الربنامج ختمليطك 

 .المبونج بندر حليمكام  ٙ كوميةاحل

 كالتعلم التعليم عمليةل دارةأك اإل قيادةالك  تنفي ال (ب 
 هناؾ كل لك ،تنف  يميالتعل التفاعل عملية فيه ألف جدان  هاما دكران  ادلعلم دكري

 :كهي معلمني،لل هتماـاال ينبغي اليت األمور بعض

 .ميالتعل عملية مبواصلة يتعلق فيما الوقت ضبط (ٔ
الص   يف بادلناقشة القياـك  تعلملل للتبلمي  ادلت ايدة لعافطفةا دفعةال إعملا  (ٕ

 الدراسي.
 الدراسية الفصوؿ كل األنشملة سلتل  يف التبلمي  مراقبة التارل ادلعلم دكر (ٖ

 .الدراسية ادلناهج خارج نشملةكاأل الرمسية
 .فهملل سهلةالك البسيملة  اللغةب كتابيا أك شفويا علوماتادل تقدًن (ٗ



 

 للحل ادلشاكل إعملا  ادلعلم على احلصوؿ يتم حيث النوع  اه من الدكر (٘
 لكامل كالسلملة ادلوارد باستخداـ التبلمي  أف يقـو ؽلكن حبيث البديل،

 .إمكاناهتا
 التبلمي  على ردال كإعملا  ادلملركحة األسئلة على إجابة كتقدًن األسئلة فطرح (ٙ

 .ادلقّتح
االبتدائية  درسةبادل عربيةال للغة معلم ؽللكه مال  الشخصية أدا 

 استقرارا أقل لكن ،سلوال ،اجيد كاف ،المبونج بندر حليمكام  ٙ احلكومية

 .ادلعلم من ادلقدـ الدرس تابعةدل ةبو الصع يشعر ال م ألف هناؾ التبلمي 

 

 كالتعلم التعليم عمليةلتقدـ  التقييم (ج 
 كي طو خملادل شي  كل تقييم كينبغي. ميالتعل عملية تقييم هو التالية ادلعلم خملوة

 ينبغي اليت األهداؼ عن فضبل ألعماؿ كفقا هل يتحقق. معركفا كوفي

 ضافةإلكبا. اجملموعة يف الكفا ة مستول بلغ قد التبلمي  كاف إذا كما حتقيقها،

 .اذلدؼ تعليمه يهدؼ معرفة هل فطريقة أيضا ادلعلم ؽلكن ذلك، إذل

اليت  ميلتعلاؼ اهدأل اهتماما تورل أف علمعلى ادل غلب التقييم، إجرا  يف

 ألسئلة اهتماـ إيبل  أيضا ادلعلم غلب ذلك، إذل ضافةإلكبا ها.حتديد مت قد



 

 قدرةقياس  ب لت اليت األسئلة تكوف أف ينبغي. استخدامها يتم اليت التقييم

 .التبلمي 

 اليت التقييم على القدرةبديه  يكوف أف غلب ادلعلم Subroto،64 كقاؿ

 :تتضمن

 .ختباراتاال إجرا  (ٔ
 .التقييم نتائج رةإدا (ٕ
 .التقييم نتائج عن التقدًن (ٖ
 .التعليم كحتسني الربنامج العبلجي تنفي  (ٗ

 بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية بادلدرسة العربية اللغة معلم أدا 

 موق  العربية للغةا معلم ، ألفدلاذا التحسن يف بدأ الوقت ه ا يف المبونج

 تعليم ملريقةب منضبملوف التبلمي  أكثر نش كي الواجب، إعملا  يفكاذليبة  الشركة

  .أمر اك السيد من

 

 بالمدرسة الخامس الصف في العربية اللغة تعليم المعلم في أداءاستراتيجية  .0
 المبونج بندر واي حليم 6 االبتدائية الحكومية

                                                           
64

 Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Rineka Cipta, Cet 1, Jakarta, 

2004), h.34 



 

 أجل من كعميقة كاسعة التعليمية ادلواد تقافإل بالقدرة يتعلق فيما ادلهنية ادلعلم أدا  يف

االبتدائية  درسةبادل اخلامس الص  يف العربية اللغة علمم ملكها قد التبلمي  تملوير

 الكتابمن  ادلفركضة القيود بسبب كلكن ،المبونج بندر حليمكام  ٙ احلكومية

 تلقيي يسعب التبلمي  أف حر مستقر غري ي اؿ ال ادلعلم أدا  للمدرسة، شللوكة

 .ادلعلم  وفري ي ال م الدرس

 عني،ادل القواعد مجي  حلفظ التبلمي  من ادلعلم مللبي بأفذلك احلا  هةواجدل

 للتبلمي . العربية اللغة تعلم يف أنفسهم للتبلمي  تسهيبل ادلفردات حفظ م  كأيضا

 ،ادلعهد كادلفردات يف اإلضافية الدركس النيل كؽلكنهم ادلسكن يف يبقوف ال ين

 ديةاجل أكثر كوفي أف إذل حباجة أهنم هدادلع يف مقيمني ليسوا ال ين للتبلمي  كلكن

 أخرل مرة الشرح تكرارب ادلعلمقاـ  األحياف بعض يف أيضاك . ادلفردات ظيف حف

 .صعوباتال يواجهوف ال ين التبلمي  من العديد هناؾ ي اؿ ال عندما

 تقدًن ميالتعل اسّتاتيجية استخداـب قاـ معلم اللغة العربية أعبل  ادلشكلة يف

 من لسلسلةكا التخمليطك اسّتاتيجية يعرؼ  Wina Sanjaya كفقا. ةصغري  رلموعة



 

65 .زلددة تعليمية أهداؼ حتقيق إذل هتدؼ اليت األنشملة
 أف يرجى سّتاتيجيةاال م  

 .كالتعلم التعليم عملية يسهل

 ألنه. صغرية رلموعة تقدًن اسّتاتيجية يعي هنا ادلعلم تعي اليت االسّتاتيجية

 مجي  أف حيث للتبلمي  التعلم أنشملةؽلكن أف يشعل  تيجيةاسّتا استخداـب ؽلكن

 ادلعارؼاف يكوف  ؽلكن الملريقة كهب  . شلاثلة تعليمية جتربة تشهد سوؼ التبلمي 

 لتعليم االسّتاتيجية ه   استخداـ ؽلكن. بالتساكمللتبلمي   ادلتوقعة كادلهارات

 جعل مثل احملدد، موذجالن م  اجلمل لكتابة للممارسة ادلثاؿ سبيل على ،القواعد

 .اجلملة اإلمسية أك اجلملة الفعلية

 رلموعة كل. ةري صغ رلموعات عدة إذل الص  تقسيم االسّتاتيجية ه   يف

 االسّتاتيجية ه   م . الص  يف النتائج تقدـ مث دلعلم،من ا الواجب تؤدم سوؼ

 يفيةك تعلم أف حيث اجملموعة، جتا  ادلسؤكلية نفس التبلمي  مجي  يشعر سوؼ

 أماـ التقدًن أدا  على يشج ل تدريبهمك  ادلعلم كاجب من أدا  يف األفكار تبادؿ

 غلعل التبلمي  ليكوف هدؼي الفريق عمل تقنية استخداـ. مناقشاهتم نتائجل الص 

 .ادلشّتكة األهداؼ حتقيق أجل من اآلخرين م  العمل علىقادرين 
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 :يلي ما الفريق عمل تقنية استخداـ م ايا بني 

ضلو  ناقشةادلك  األسئلة لملرح ادلهارات الستخداـ للتبلمي  فرصة تعملي أف كنؽل (أ 
 .شكلةادل

 .مناقشةلل القدرة كتعليم القيادة مواهب تملوير ؽلكن (ب 
 66 .اآلخرين آرا  بقيمة إحساس تنميةل للتبلمي  ةالفرص توفر أف ؽلكن (ج 

 الفعلية ريةصغ رلموعة اسّتاتيجية ادلعلماختار  أعبل األمور  بعض إذل استنادان 

 :يلي كما هي ادلتخ ة التدابري.  العربية اللغة ميتعل يف

 .كلمةال قمل  تتضمن ورقةال إعداد (أ 
 .(أشخاص ٘-ٖ) صغرية رلموعات يف التبلمي  تقسيم (ب 
 .كلمات من ملةاجل كتابةل رلموعة كل اسأؿ (ج 
 الص . أماـ( التقدؽلي العرض) النتائج تقدًنل رلموعة كل اسأؿ (د 
 .سئلةاأل أك تعليقاتال لتقدًن األخرل موعاتلمجل إعملا  الفرصة (ق 
 اجلملة بنية حوؿ ضايفاإل شرحال بتقدًن اجملموعة أعماؿ ضلو التوضيح تقدًن (ك 

 .ادلدركسة
 يتيح ،يف تعليم اللغة العربية صغرية رلموعة تقدًن اسّتاتيجية ادلعلم يستخدـ

االبتدائية  درسةبادل أ اخلامس الص  يف االسّتاتيجية لتملبيق للباحث الفرصة ادلعلم

"يف  ادلواد يف الباحثة تعّلم الدراسة ه   يف. المبونج بندر حليمكام  ٙ احلكومية
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 خلملوات بالنسبة أما. صغرية رلموعة تقدًن اسّتاتيجية م  التبلمي  "اجللوس غرفة

 :يلي كما ميالتعل عملية

 ادلقدمة (أ 
 .التبلمي  أخبار عن كيسأؿ سبلـال قوؿب اللقا  افتتح ادلعلم (ٔ
 التبلمي . حضور من التحقققاـ ادلعلم ب (ٕ
 .التعلم جهاز فحص استعدادب التبلمي  م  قاـ ادلعلم (ٖ
 .ميالتعل عملية دلتابعة للتبلمي  احلاف  ادلعلم يعملي (ٗ
 ؤشراتكادل األساسية الكفا ة: كتشمل ،اؿ ادلواد عن ادلعلومات ادلعلم نقل (٘

 .تحقيقلل
 األساسيةاألنشملة  (ب 

 "اجللوس غرفة يف" ادلواد على ػلتوم نصال أك اجلملة مثلأ ادلعلم عرض .ٔ
 :كما التارل

 القرا ة

 يف غرفة اجللوس 

امسي مصمل . رل صديق امسه. اسم أبيه السيد خليل ادلدرس يف سة 

 ادلدرسة االبتدا ية.

 كاسم أمه السيدة فافطمة. هي خيافطة مشهورة يف ه   القرية.



 

 . يف بيت أنظر! ه ا بيت ادريس. ه  البيت كبري كجديد ك نظي

ادريس غرفة اجللوس كغرفة النـو كغر فة األ كل كغرفة ادلداكرة ها كغري. 

  كغرفة اجللوس نظيفة.

كتلفوف خ انة يف غر فة اجللوس خ انة كتلفوف كتلفاز كمكتب ككرسي. 

 .على ادلكتب رللة كجريدة جديدة. ه   اجمللة األفطفل

 .ادلعلم هاعرض ال م نصقرا ة ال إذل بالتناكب يتمللب من التبلمي  .ٕ
 .النص يف الوارد تفسري ادلعلم بدأ ،الكايف إذل النظر مبجرد .ٖ
 .وج ادل شرحال كتقدًن ،التبلمي  هيفهم دل ما ادلعلم يسأؿ .ٗ
 غرفة يف" حوؿاالستنتاج  التبلمي  م  ادلعلم جعل النص، أك مثلةاأل من .٘

 ."اجللوس
 شخاص.أ ٘-ٗ من تتكوف رلموعة كل رلموعات، ٘ إذل التبلمي  تنقسم

 ٔاجملموعة 

ٔ- Amelia Puspita 
ٕ- Andira 
ٖ- Cryztaline Azra 
ٗ- Deonard Faisal 
٘- Dimas Nugraha 

 ٕاجملموعة 

ٔ- Hana Nurfadilah 



 

ٕ- Kholifatul Amin 
ٖ- M. Haikal Safeí 
ٗ- M. Iksan Akip 
٘- M. Okta Zami 

 ٖاحملموعة 

ٔ- Mutakidul. B 
ٕ- Nabila Fitri 
ٖ- Nadya Shelsa  
ٗ- Nur Mey Zatira 
٘- Priska Putr 

 ٗ اجملموعة

ٔ- Rahmat Alief 
ٕ- Rangga 
ٖ- Rendy 
ٗ- Rindi Artika 

 

 ٘اجملموعة 

ٔ- S. Damar.R 
ٕ- Sultan. M. Al-fatih 
ٖ- Siti Nurhalimah 
ٗ- Yunisa 

 



 

 غرفة يف" ضلو األسئلة على حتتوم اليت رلموعة لكل الورقة يعملي ادلعلم .ٙ
 ".اجللوس

 .الورؽ يف على األسئلة للعمل التبلمي  ادلعلم أمر  .ٚ
 .الص  أماـ( التقدؽلي العرض) النتائج عرض ىعل رلموعة كل ادلعلم أمر .ٛ
 .سئلةاأل أك تعليقاتال تقدًنل األخرل للمجموعات ادلعلم يسمح .ٜ

 ضايفاإل شرحال بتقدًن اجملموعة أعماؿ ضلو توضيحاتال قّدـ ادلعلم .ٓٔ
 ادلدركسة. اجلملة قواعد ضلو

 االختتاـ (ج 
 .اجملموعة عمل نتائجل تقييمال تنفي قاـ ادلعلم ب (ٔ
 بقوؿ السبلـ. الدرس مادلعلاختتم  (ٕ

 العلمية' للمناهج الكتب باستخداـ ادلعلمني من التعلم أدا  تدابري كهك ا

 .صغرية رلموعة لعرض اسّتاتيجية م  ٖٕٔٓ عاـ' العربية

االبتدائية  بالمدرسة الخامس الصف في العربية اللغة تعليم في المعلم أداءتحليل  .ج 
 المبونج بندر واي حليم 6 الحكومية

 من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات معاجلة يةكيف الباحثة شرحست أدنا  ص الو  يف

 يف االستنتاج أخ  كمث البيانات حتليل بعد. الكلمات أك نوعي حتليل إذل ادلبلحظات

 البيانات لتحليل بالنسبة أما. العامة االستنتاجات من دأاالبت هو ال م التفكري فطريقة

 :ليي كما هي عليها احلصوؿ مت اليت



 

 مجعهااحلصل  مت اليت العربية اللغة ميالتعل يف ادلعلم أدا  فهم حوؿ بياناتكمج  ال

 االبتدائية احلكومية درسةبادل اخلامس الص  العربية اللغة معلمي م  ادلقابلة خبلؿ من

 ؽلكن اليت الوثائق كك لك كادلقابلة ادلبلحظة، خبلؿ من ،المبونج بندر حليمكام  ٙ

 :التارل النحو على عرضها

 العمل إصلازاتأك  دا األ. األدا  أك  performanceهو األدا  أف على النظريةذكر 

 ،August W. Smith كفقا نفسه، الوقت كيف. العمل أك العمل تنفي  إذل يشري

performance is output derives from proceses, human or therwise، هو األدا  يعي 

 أف ستنتاجاال ؽلكن أعبل  الواردة اآلرا  بعض من. من اإلنساف تتم اليت للعملية نتيجة

 .لئلصلاز التوجه ذات منظمة أك السلوؾ أشكاؿ من شكبلن  كاف األدا 

 وادادل ستخداـاال سول ادلعلم أدا  أف ادلبلحظة خبلؿ من معلوما يكوف أف ؽلكن

 الملريقة تتضمن دةتعدادل ميالتعل ادلعلم فطريقة استخداـ كأيضا اخلامس، العربية كتابل

 اليت ادلقابلة إذل استنادان . كفطريقة القواعد كالّتمجة ،، فطريقة السمعية الشفويةادلباشرة

 األحياف بعض يف أيضا أنه ،أمر اك رفاعي السيد العربية اللغة معلم م  أجرت الباحثة

 .الملريقة اإلنتقائية ستخداـيقـو با

 



 

 يف العربية اللغة سدر  ميتعل عملية يفادلعلم  أدا  على ادلبلحظة إذل استنادان 

 مبلحظة ؽلكن المبونج بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية بادلدرسة اخلامس الص 

 ٙ احلكومية االبتدائية بادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة ميتعل يف ادلعلم أدا  أف

 بقوؿ السبلـ سالدر  علمادل فتح ميالتعل عملية بداية يف: يلي ما المبونج بندر حليم كام

، ادلاضي الدرس عن التبلمي  ادلعلم سأؿ ،العربيةاللغة ب للتبلمي  األخبار كاالستفسار

 ادلعلم شرح"، اجللوس غرفة "يف ادلناقشة موضوع أك عنواف بإعملا  ميالتعل ادلعلم بد 

 لغة اـاستخدم  التبلمي ، قاـ ادلعلم بالشرح ب "اجللوس غرفة يف" حوؿ القواعد إعملا ك 

 كاحد كفطالب "اجللوس غرفة يف" قرا ةال عادةإل التبلمي  أحد ادلعلم سأؿ، إندكنيسيا

 فهم الختبار ،شرح ادلعلم عن التبلمي  من ادلعلم ، سأؿاإلندكنيسية باللغة لّتمجة قرائته

 م  جنب إذل جنبا "اجللوس غرفة يف" بالتناكب  كرلل التبلمي  ادلعلمسأؿ  ،التبلمي 

 الوقت إعملا  كحتديد السبورة على السؤاؿ كتابةب قاـ ادلعلم الكايف يعتربعد أف ادلعىن، ب

 ه ا السؤاؿ يأمر على اإلجابة يستملي  ال م سيجيب األسئلة، التلمي  ال ين للتبلمي 

 "اجللوس غرفة يف" لقرا ة التبلمي  ادلعلم فطلب يعي القادمة األنشملةاألماـ،  إذل التقدـب

 ؼلتتم ادلعلم، غرفة اجللوس يف حوؿ ستنتاجاتاال تقدًنب دلعلمحلفظها، قاـ ا لبكفط

 .بقوؿ السبلـ ميالتعل



 

 بادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة ميتعل عملية ادلعلم يف أدا  ذلك

 ٜٓ هو اللقا  كلل كقت احلصة. المبونج بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية

 اليت ادلواد على التبلمي  دتكنيإذل  هدؼي يقةتلك الملر  باستخداـ ادلعلم أدا . دقيقة

 اجليدة. معرفة لديهم حر من ادلعلم تدريسها غلرم

. الملريقة لنظرية كفقا مت ادلعلم هاستخدمي اليت ادلراقبة فطريقة تملبيق إذل استنادان 

 مجي  أف حيث أخرل فطرؽ م  باالقّتاف األحياف بعض يف استخدامها من الرغم على

 .ما ال غلرم كاحملتاج هناؾ الملرؽ ه   من اخلملوات

 بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية بادلدرسة ادلعلم أدا  الواق  يف كلكن

 .جيدا كاف المبونج

 ألنه. صغرية رلموعة تقدًن اسّتاتيجية يعي هنا ادلعلم تعي اليت االسّتاتيجية

 مجي  أف حيث  للتبلمي التعلم أنشملةؽلكن أف يشعل  اسّتاتيجية استخداـب ؽلكن

 ادلعارؼاف يكوف  ؽلكن الملريقة كهب  . شلاثلة تعليمية جتربة تشهد سوؼ التبلمي 

 ،القواعد لتعليم االسّتاتيجية ه   استخداـ ؽلكن. بالتساكمللتبلمي   ادلتوقعة كادلهارات

 .مسبقان  احملدد النموذج م  اجلمل لكتابة للممارسة ادلثاؿ سبيل على



 

 رلموعة كل. ةري صغ رلموعات عدة إذل الص  تقسيم االسّتاتيجية ه   يف

 االسّتاتيجية ه   م . الص  يف النتائج تقدـ مث دلعلم،من ا الواجب تؤدم سوؼ

 كيفية تعلم أف حيث اجملموعة، جتا  ادلسؤكلية نفس التبلمي  مجي  يشعر سوؼ

 أماـ التقدًن أدا  على يشج ل تدريبهمك  ادلعلم كاجب من أدا  يف األفكار تبادؿ

 غلعل التبلمي  ليكوف هدؼي الفريق عمل تقنية استخداـ. مناقشاهتم نتائجل الص 

 .ادلشّتكة األهداؼ حتقيق أجل من اآلخرين م  العمل علىقادرين 

 للتبلمي  فرصة تعملي أف ؽلكن: يلي ما الفريق عمل تقنية استخداـ م ايا بني

 القيادة مواهب تملوير ؽلكن، كلةشضلو ادل ناقشةادلك  األسئلة لملرح ادلهارات الستخداـ

 آرا  بقيمة إحساس تنميةل للتبلمي  ةالفرص توفر أف ؽلكن، مناقشةلل القدرة كتعليم

 .اآلخرين

 

 يف الفعلية صغرية رلموعة اسّتاتيجية ادلعلماختار  أعبل األمور  بعض إذل استنادان 

، كلمةال قمل  تتضمن ةورقال إعداد يلي كما هي ادلتخ ة التدابري.  العربية اللغة ميتعل

 كتابةل رلموعة كل اسأؿ، (أشخاص ٘-ٖ) صغرية رلموعات يف التبلمي  تقسيم

الص ،  أماـ( التقدؽلي العرض) النتائج تقدًنل رلموعة كل اسأؿ، كلمات من ملةاجل



 

 ضلو التوضيح تقدًن، سئلةاأل أك تعليقاتال لتقدًن األخرل لمجموعاتل إعملا  الفرصة

 .ادلدركسة اجلملة بنية حوؿ ضايفاإل شرحال قدًنبت اجملموعة أعماؿ

 يتيح ،يف تعليم اللغة العربية صغرية رلموعة تقدًن اسّتاتيجية ادلعلم يستخدـ

االبتدائية  درسةبادل أ اخلامس الص  يف االسّتاتيجية لتملبيق للباحث الفرصة ادلعلم

 غرفة"يف  ادلواد يف ثةالباح تعّلم الدراسة ه   يف. المبونج بندر حليمكام  ٙ احلكومية

 .صغرية رلموعة تقدًن اسّتاتيجية م  التبلمي  "اجللوس

 سبلـ يقوؿ جام-سيبا ادلعلمني: يلي كما ميالتعل عملية خلملوات بالنسبة أما

 سبلـال قوؿب اللقا  افتتح ادلعلم. للمتعلمني أخبار عن كيسأؿ االجتماع االفتتاح

 م  التبلمي ، قاـ ادلعلم حضور من التحققالتبلمي ، قاـ ادلعلم ب أخبار عن كيسأؿ

 عملية دلتابعة للتبلمي  احلاف  ادلعلم يعملي، التعلم جهاز فحص استعدادب التبلمي 

 ؤشراتكادل األساسية الكفا ة: كتشمل ،اؿ ادلواد عن ادلعلومات ادلعلم نقل، ميالتعل

"، اجللوس رفةغ يف" ادلواد على ػلتوم نصال أك اجلملة مثلأ ادلعلم عرض، تحقيقلل

 إذل النظر مبجرد، ادلعلم هاعرضال م  نصقرا ة ال إذل بالتناكب يتمللب من التبلمي 

 كتقدًن ،التبلمي  هيفهم دل ما ادلعلم يسأؿ، النص يف الوارد تفسري ادلعلم بدأ ،الكايف

 غرفة يف" حوؿاالستنتاج  التبلمي  م  ادلعلم جعل النص، أك مثلةاأل من، وج ادل شرحال



 

، أشخاص ٘-ٗ من تتكوف رلموعة كل رلموعات، ٘ إذل التبلمي  تنقسم"، وساجلل

 "، أمراجللوس غرفة يف" ضلو األسئلة على حتتوم اليت رلموعة لكل الورقة يعملي ادلعلم

 النتائج عرض على رلموعة كل ادلعلم ، أمرالورؽ يف على األسئلة للعمل التبلمي  ادلعلم

 تعليقاتال تقدًنل األخرل للمجموعات ادلعلم حيسمالص ،  أماـ( التقدؽلي العرض)

 ضلو ضايفاإل شرحال بتقدًن اجملموعة أعماؿ ضلو توضيحاتال ، قّدـ ادلعلمسئلةاأل أك

 ادلعلم، اختتم اجملموعة عمل نتائجل تقييمال تنفي ادلدركسة، قاـ ادلعلم ب اجلملة قواعد

 .بقوؿ السبلـ الدرس

أف  ؽلكن صغرية رلموعة تقدًن اسّتاتيجية أف للغاية النظر مبكر أنه ادلعلم أدرؾ

 يف اجلديدةك  األكذل للمرة مستخدمةأف ه   االسّتاتيجية  نظران  العربية للغة القيمة نحتسّ 

 التبلمي  عن فضبل ادلعلم أدا  تستفيد سوؼ الوقت مركر م  كلكن العربية، اللغة ميتعل

 اإلعبلـ ككسائل سّتاتيجياتاال ستخداـال للمعلم ت الباحثةأمل. االسّتاتيجيةه    من

 نظران  ،الباحثة تهاعرضاليت  صغرية رلموعة تقدية اسّتاتيجية بغري العربية، اللغة ميتعل يف

 ميالتعل عملية يف أيضا تستخدـاليت  خرلاأل سّتاتيجياتاال من للعديد
 

 

 



 

 خامسالباب ال

 االستنتاج واالقتراحات

 

 االستنتاج .أ 
 يف على ادلعلمأدا   أفاالستنتاج  ؽلكن أعبل  وصفيال النوعي البحث نتائج من ستنادان ا

 بندر حليم كام ٙ احلكومية االبتدائية بادلدرسة اخلامس الص  يف العربية اللغة تعليم

 :هي االستنتاجات بعض كص  فيمكن المبونج،

 ختمليط الربنامج التعليمية .ٔ
هي  التخمليط ككظيفة م،يتعلال خملطلتخمليط  لممع ادعى م،يالتعل أنشملة تنفي  قبل

 ،كجيدا منظما ميالتعل عملية ستكوف حيث ، أدا  الواجب التارل يف للمعلم تيسريا

 .دتاما كفعاليا

 التعليم كالتعلم عملية تنفي  .ٕ
 ه   ادلرحلة يف ألف جدان  امهم دكرا هنا ادلعلم دكري التعليم كالتعلم عملية تنفي  يف

 .ميالتعل عملية كجترم اعلالتف عملية  تنفّ 

  التعليم كالتعلم عمليةل التقدـ تقييم .ٖ



 

 إذا ،التبلمي  قيمةهناؾ  ادلعلم أدا  قيمة صلازاتيف اإل أك النتائجيف  عاـ بشكل

اللغة العربية  معلم من كيتبني. جيدة ادلعلم أدا التبلمي  جيدة فقيمة  قيمة كانت

 أدا  إجرا ات تباعال دلعلممحاسة ا من يتبني هفإن التعليم مبعايري للوفا  زلاكلة يف أنه

 .ادلهي ادلعلم

 

 االقتراحات .ب 
 أما. االقّتاحات بعضأف تقدـ  الباحثة تريد البحث، ه ا الباحثة الدا  انتها  بعد

 :التارل النحو على الباحثة تقدمها أف ريدت اليت لبلقّتاحات بالنسبة

 الربنامج التعليمية ختمليط .ٔ
 كتنفي  م،يالتعلختمليط  يف اجليد األدا  على احلفاظ العربية ةاللغ يرجى دلعلم

 تّتّقى ادلعلم أدا  نتائج جلعل ،للواجب كاالنضباط ميالتعل تقييم م،يالتعل

 .دائمان 

 الص  إدارةالتنفي  كالقيادة ك  .ٕ
 قيادةال التنفي  يف كادلعلم اجليد ادلنهي األدا  على احلفاظ العربية اللغة يرجى دلعلم

 .الدراسي الص  رةإداأك 

  التعليم كالتعلم عمليةل التقدـ تقييم .ٖ



 

 ادلهي، ؤلدا لإلجرا ات بتوفري ا أف يتحمس يف القياـ العربية اللغة دلعلم يرجى

 قيمة كانت إذا ،نتائج تبلمي   من يتبني ادلعلم أدا  نتائجأف  إذل كبالنظر

 .جيدة ادلعلم أدا التبلمي  جيدة فقيمة 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 

 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kinerja guru di MIN 6 Way Halim Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimanakah proses belajar mengajar di MIN 6 Bandar Lampung? 

3. Materi apa saja yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab di MIN 6 

Bandar Lampung? 

4. Apa metode yang  anda gunakan dalam mengajarkan bahasa Arab di MIN 6 

Way Halim Bandar Lampung ? 

5. Adakah alasan serta tujuan, mengapa bapak memilih metode tersebut dalam 

pembelajaran bahasa Arab di MIN 6 Way Halim Bandar Lampung?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KERANGKA DOKUMENTASI  

 

1. Sejarah singkat berdirinya MIN 6 Way Halim 

2. Visi dan Misi MIN 6 Way Halim 

3. Keadaan jumlah guru MIN 6 Way Halim  

 

 

 

 

 


